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АФОРИЗМИ

Геният открива пътя, талантът върви по него.
☙ М. Ебнер-Ешенбах ❧
Талантът е дарба, над която човек властва;
геният – дарба, която властва над човека.
☙ Дж. Лоуел ❧
Много звани, малко избрани.
☙ Евангелието ❧
Талантът не се увеличава от аплодисментите.
☙ Овидий ❧
Великите таланти си навличат ненавист така, както
желязото бива нападано от ръждата.
☙ Даламбер ❧
Ако можеше да се изграждат вкус и талант с помощта на
правила, повече не би имало нито вкус, нито талант.
☙ Дж. Рейнолдс ❧
Всеки истински талант, плащайки данък на века си,
твори и за вечността.
☙ Н. М. Карамзин ❧
Талантът е искра божия, с която обикновено човек запалва себе
си, осветявайки със собствения си пожар пътя на другите.
☙ В. О. Ключевски ❧
С талантите се измерват успехите на цивилизацията
и те представляват километричните стълбове на историята,
които служат като телеграми от предците
и съвременниците към потомството.
☙ Козма Прутков ❧
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ПРЕХОДЪТ – ПОГЛЕД ОТЛЯВО
(четвърти дебат)

БСП ПРЕЗ 20ТЕ ГОДИНИ НА ПРЕХОДА
Александър Лилов
Искра Баева

Александър Лилов – професор,
доктор на философските науки, член-кореспондент на БАН.
Работи в областта на философията на културата, естетиката и политологията. Автор
е на монографии и научни трудове, по-важните от които са:
„Към природата на художественото творчество“ – преведена
на руски, полски, китайски, чешки език, „Въображение и творчество“, „Европа – да бъде или
да не бъде“, „Европа – диалог и
сътрудничество“, „Диалогът на
цивилизациите. Световният и
българският преход“ – преведена на китайски език, тритомникът „Информационната епоха“; както и на над 200 публикации у нас и в чужбина. Директор
е на Центъра за стратегически
изследвания.

Искра Баева: Българската социалистическа партия се създава в началото на прехода, но съвсем не на
празно място. За разлика от други основни партии на
прехода, например СДС (ОДС, ДСБ), НДСВ или ГЕРБ,
БСП е продължител и наследник на партия с история,
надхвърляща век. Другата й ярка характеристика е
фактът, че тя управлява България през целия следвоенен период, който е ярка обособена епоха в българската история, и срещу нейното минало и нейното
настояще се обединяват почти всички стари и нови
политически сили в годините на прехода. Дългогодишната традиция, върху която стъпва БСП, е една
от най-силните й страни, тъй като тя наследява по-голямата част от огромния човешки потенциал на БКП.
Но същевременно е и нейна голяма слабост, тъй като
БСП продължава да носи тежестта на репресиите и
на недемократичния начин на управление от годините на държавния социализъм от съветски тип. Еволюцията на БСП през последните две десетилетия е един
от най-важните процеси на българския преход, защото в България левицата винаги е играла важна роля
на алтернатива в политическия живот и надежда за
обществото.
Поради тези особености на БСП смятам, че преди да започнем да говорим за ролята й в годините
на прехода, би трябвало да обсъдим как се стигна до
преименуването и трансформирането на най-голямата българска партия и едва след това да посветим
вниманието си на целия спектър на възродения български политически плурализъм.
Александър Лилов: Добре, съгласен съм. Но преди това бих искал да направя две бележки от общ характер.
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Първата – ние започваме нашия дебат за пътя на
БСП през прехода, когато тя се намира в криза. Кризата е породена от голямото поражение, което претърпя БСП на парламентарните избори, проведени
на 5 юли 2009 г. Това е най-тежкото изборно поражение през всичките 20 години на прехода. По-лошото
е, че отказът на председателя да подаде оставка (неоспорим принцип в европейската практика) запуши
пътя за нормално излизане от кризата.
Сега срещу Сергей Станишев се предприема масирана и много злостна кампания с цел да се
подготви неговото осъждане и вкарване в затвора.
Искра Баева – доцент, доктор При това не за корупция, както се тръбеше, а зарапо история. Преподава съвремен- ди някакъв доклад на ДАНС, който междувременна световна история в СУ „Св. Кл. но се появи в медиите. Нужна е активна защита на
Охридски“. Работи в областта на Станишев от партията. Недопустимо е да се смесват
историята на Централна Европа двете неща – отказът му да подаде оставка и злонаи на България през ХХ век. Специмерената политическа атака срещу него. Трябва да
ализирала е в Полша и в САЩ. Автор е на над 150 научни публика- се създаде група от специалисти към Националния
ции, между които монографии- съвет, която да координира дейността срещу полите „Източна Европа след Сталин тически гонения и недоказани обвинения на пар1953–1956 г.“, „България и Източ- тийни дейци.
Немалко анализатори, особено отдясно (но и
на Европа“, „Българските преходи
1939–2005“ и „Следвоенното де- отляво) прогнозират разпад на БСП и превръщането
сетилетие на българската външ- й в третостепенна политическа сила. Аз не споделям
на политика 1944–1955“.
тази прогноза. Намирам я за повърхностна. БСП има
вътрешни ресурси да се справи с кризата. И това ще
започне още през 2010 година. По всяка вероятност ще наблюдаваме консолидация и натиск отдолу преди местните избори за извънреден конгрес, който ще
отпуши процеса и ще мобилизира целия градивен капацитет на партията за
преодоляване на сегашното положение. Ние сме наследници на почти 120-годишна традиция, имаме дълбоки идейни, морални и политически корени сред
народа ни, преодолявали сме, в това число и през прехода, тежки ситуации
– ще преодолеем и тази.
БСП ще се изправи на крака, ще отстои постигнатото, ще коригира грешките и ще защитава още по-смело правата и интересите на хората на труда, на
бедните, на предприемчивите и на представителите на науката, културата, образованието и здравеопазването. Кризата в БСП ще бъде преодоляна.
Това е едната ми бележка.
Другата е за т.нар. нов ляв проект у нас. Сега много се говори за това. И
не само се говори, замислят се варианти, лансират се различни тези. Моето
мнение е следното.
Самата БСП като трансформация на БКП в модерна лява социалистическа партия е новият ляв проект в създаването на българската демократична политическа система в годините на прехода. Това е успешен експеримент в бъл-
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гарския преход. Той трябва да се усъвършенства, би било голяма глупост да се
отказваме от него. Разбира се, ако в БСП се установят трайни негативни развития или мутации, ако БСП продължи да е такава хилава опозиция в парламента
(вижте необяснимото й от никаква гледна точка мълчание при обсъждането
на Бюджет 2010), т.е. ако БСП се изроди, това е друго нещо, но само тогава ще
стане актуален въпросът за нова лява партия, а не за удовлетворяване на нечии,
чиито и да са, лични интереси.
Още две изречения за парламентарния дебат по Бюджет 2010 г. Това е
невероятен случай в парламента. Отдясно един бюджет, който тежко влошава
живота на обикновените хора – здравеопазване, приходи, безработица, поскъпване. Отляво – пълна тишина, „мълчание на агнетата“. Непростимо, че
и неразбираемо поведение. То може да има само две обяснения. Или парламентарната група не се е подготвила за този най-важен дебат. Или възприетата от нейното ръководство тактика е неадекватна и на политическата, и на
социалната ситуация в страната. Което и да е обяснението, БСП не може да
продължи на автопилот.
Въпросът за нов ляв проект има и друга, още по-фундаментална страна.
Исторически фундаментална. Става дума за започналия европейски и световен преход от индустриалната в информационната епоха. Този именно преход
е първоосновата на всички процеси в съвременността. Извършват се коренни
трансформации във всички области на обществото, формират се структурите
и характеристиките на информационното общество. Всичко преминава през
процес на модернизация.
Именно на тази основа беше замислена и осъществена трансформацията на БКП в БСП през 1990 г. Модернизацията на БСП, а не икономически и
финансови далавери, които шумно отново се афишират днес, даде жизненост,
сила и перспектива на партията. Подчертавам: жизненост, сила и перспектива,
които не могат да се купят с никаква валута. Вижте съдбата на другите комунистически и бивши управляващи партии. И именно изкривяванията, а в някои случаи и стопирането на модернизацията, доведоха до сегашната криза в
БСП. Докато в партията протича процес на модернизация – тя няма от какво
да се бои.
Някога, в ХІХ век, Маркс и Енгелс хвърлиха на световната работническа
класа знаменития лозунг: „Пролетарии от всички страни, обединявайте се!“.
Това беше гласът на индустриалната епоха. Гласът на информационната епоха е
друг: „Леви партии от всички страни, модернизирайте се!“.
Българската социалистическа партия е на прав път.
Нейната кауза днес е да предложи политика по три най-важни национални
приоритета:
Първият. Ликвидиране на бедността за 10–15 години.
Вторият. Модернизация на производството на базата на високите технологии.
Третият. Инфраструктурна модернизация.
Направи ли го, нейното бъдеще е гарантирано.
Сега предлагам да преминем към дебата по Вашите въпроси.
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Искра Баева: Да започнем от началото. Когато се завърнахте в ръководството на БКП (а едновременно с това и в България от специализация във Великобритания) след свалянето на Тодор Живков, как виждахте бъдещето на партията – като име, програма, обществена роля?
Александър Лилов: Вижте, еволюцията на моите разбирания за социализма и за партията започна в края на 70-те и началото на 80-те години, след
смъртта на Л. И. Брежнев. Тогава написах статията „Маркс и марксизмът пред
предизвикателствата на съвременността“. Естествено, тезите ми носеха белезите на времето, но бяха достатъчно сериозни, щом дадоха основание на Т. Живков да забрани публикуването на статията в „Ново време“ и да внесе обстоен
доклад в пленум на ЦК през 1983 г. за моето изваждане от Политбюро и от
Секретариата на ЦК. След това станах директор на Института за съвременни
социални теории, където се стичаше цялата теоретическа и идеологическа информация за съвременните процеси в света. Това беше щастлив период за мен.
Имах възможност да следя директно модерните световни тенденции. През 1987
г. заминах на специализация във Великобритания. В Лондон проучих основно теорията на Имануел Уолърстейн за системите, теорията на Даниел Бел за
настъпващото постиндустриално общество, книгите на Ерих Хобсбаум, Питър
Дракър и други водещи съвременни мислители.
Разбира се, продължих да наблюдавам много внимателно развитието на
перестройката в СССР и процесите в другите бивши социалистически страни.
Така че през 1989 г., когато се завърнах в София, вече имах оформено виждане за необходимостта от дълбоко обновление на социалистическото общество и на характера и модела на партията.
Ядрото на това виждане беше идеята за тяхната цялостна модернизация.
Модернизация на политическата и икономическата система, на пътищата към
поставените цели, отказ от болшевишкия характер на партията, от диктатурата на пролетариата, връщане към идеята на Г. Димитров за народната демокрация. Изобщо трансформация на БКП в нов тип модерна социалистическа
партия съобразно с настъпващата след 1970 г. слединдустриална епоха – нова
програма, ново име, нова роля в политическата система, нова политическа
култура и прочее.
Искра Баева: Имахте ли различия с колегите си в ръководството по тези
или други партийни въпроси в първия период на прехода – от 10 ноември до
края на 1989 г.?
Александър Лилов: Да, имах различия с някои членове на ръководството.
Петър Младенов по принцип споделяше горните виждания. Андрей Луканов
имаше друго виждане – ядрото му беше трансформиране на БКП в социалдемократическа партия. Не забравяйте, че времената бяха нови, различията бяха
естествени за онзи исторически момент. Но бяха принципни. Сега се разпространяват какви ли не версии за нашите противоречия с Андрей. Скоро чух например едно интервю на неговата съпруга с Маргарита Михнева, в което тя ме
обвиняваше, че съм го нарекъл „аристократа на партията“. Странно обвинение.
Нямам спомен да съм казвал такова нещо. По-важното в случая е, че в моето
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съзнание това не е негативна оценка. Аристократизмът означава за мен благородство, честност, презрение към интригантството, достойнство, морал. Но
щом семейството се е обидило, извинявам се, не го мисля.
Нашите спорове с Андрей Луканов не бяха кой от какво семейство произхожда, а по въпроси от фундаментален характер – по кой път да се извърши
модернизацията на БСП. Стенограмите на Председателството са налице, всеки
може да ги прочете и да се осведоми кой какви позиции е отстоявал. Не бива от
принципните различия да се правят други неща. Андрей беше интересна личност, споровете с него – също. Убийството му е ужасно престъпление. Съдът е
длъжен да разкрие и да осъди неговите подбудители и изпълнители.
Драгоценен факт е, че и Андрей, и съпругата му са трето поколение в партията. Нека да има повече такива случаи. Но какво общо може да има този факт
с дискусията на каква основа да се извършва модернизацията на БСП след 1989
година?
Имаше и други остри спорове по тези въпроси, но като цяло се наложи
формулата „модерна лява (социалистическа) партия“, която позволи да се запази единството на партията и да се тръгне по исторически верен път. За мен е
чест, че не друг, а знаменитият Вили Бранд беше оценил историческата вярност
на този път.
Искра Баева: Как беше организиран ХІV извънреден конгрес на БКП
– как беше разпределена работата между членовете на ръководството, имахте
ли предварителна договореност по бъдещето на БКП, по характера на подготвяните документи? По-специално как седяха нещата с програмния документ,
който Вие подготвяхте („Манифест за демократичен социализъм“) – имахте ли
предварителна договореност с другите членове на ръководството (имам предвид Петър Младенов и Андрей Луканов) за характера на документа?
Александър Лилов: Интересно е, че ХІV конгрес се подготвяше не от ЦК,
а от специална комисия, утвърдена от неговия пленум с персонално подбран
състав. От летището в София аз заминах не вкъщи, а в Боровец, където ме
очакваха Петър Младенов, Андрей Луканов и група експерти, с които обсъдихме характера на документите на конгреса. Петър и Андрей се заеха с доклада, аз
започнах с друга група работа по политическия документ на конгреса. Така се
появи проектът на „Манифест за демократичен социализъм“, който трябваше
да очертае политическата стратегия на 10 ноември.
Всъщност бяха подготвени два проекта за политически документ. Единият
– Манифестът, другият се подготви от друга група с друг ръководител – политическа декларация. На обсъждането в комисията на ЦК стана остра дискусия.
Някои членове поставиха под съмнение самата същност на Манифеста. Намериха за много радикална предлаганата програма. Стигна се дотам аз ясно да заявя: готов съм да оттегля проекта за Манифест, но заедно с това и аз се оттеглям
от ръководството на партията, тъй като става дума за политическата стратегия
на партията в новите условия и ако тя не е радикално нова и съответстваща на
променилата се външна и вътрешна ситуация, партията бързо ще бъде изхвърлена от новата политическа сцена на България.
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Тогава станаха Живко Живков, Борис Цветков, Станко Тодоров, Стефан
Продев и други другари, накрая Петър Младенов, които категорично подкрепиха необходимостта от стратегическа платформа на 10.ХІ. и правилността на
внесения проект. Така беше приет този важен документ на ХІV конгрес, който
даде на партията вярна стратегическа ориентация в новата външна и вътрешна
обстановка.
Може да съжаляваме, че партията не прие на конгреса и нова икономическа стратегия, за да се избегне пагубната криминализация на прехода.
Искра Баева: Каква беше основната задача за развитието или по-скоро за
трансформацията на БКП, която си поставяхте, след като бяхте избран за председател на БКП на ХІV извънреден конгрес на БКП?
Александър Лилов: Основната задача бих определил така: запазване на
партията чрез развитие и модернизация. Ние не можехме да спрем рухването
на социализма, след като той рухна в СССР и в другите европейски социалистически страни, след като изчезнаха СИВ и Варшавският договор, но можехме
да спасим социалистическата идея и партията, като отговорим правилно на новите предизвикателства и като провеждаме последователно и честно новата си
политика. Ние решихме тази задача успешно. Необходимо е ясно да се разбере,
че главната причина за този исторически успех е започналата още през 1990 г.
модернизация на БСП. Ние имахме правилна политическа стратегия и това ни
правеше устойчиви, предвидими, адекватни в развихрилата се тогава буря на
антикомунизъм.
Манифестът ни даде правилна ориентация в осъждането на допуснатите
грешки и деформации и в безусловното им коригиране, в защитата на позитивното вековно наследство, в защитата на нашите морални и духовни ценности и в
отстояването на националните интереси. Хората оцениха вярно стратегическото
ни поведение и неслучайно масово ни подкрепиха в изборите за Велико народно
събрание. Подкрепата на близо 3 милиона гласа за БСП не е случаен факт.
Искра Баева: Кога и как беше решено да се смени името на партията? Как
беше избрано името – Българска социалистическа партия? Имаше политически дейци, които по-късно твърдяха, че искали да регистрират партия с такова
име, но им било отказано, защото БКП била запазила това име, едва ли не го
била купила – има ли нещо вярно в това? Кой и как реши името на партията да
бъде утвърдено чрез вътрешнопартиен референдум?
Александър Лилов: Веднага след конгреса започна политическа и техническа подготовка за преименуване на партията. Искам да е ясно, че не ставаше
дума за мимикрия, а за трансформация на БКП в принципно нова партия – различна и от болшевизма, и от традиционния социалдемократизъм. Само такова
радикално решение ни даваше трайна перспектива. Така се появи стратегическата формула „модерна лява (социалистическа) партия“. Естествено, че беше
извършена съответната организационна подготовка, в това число и за новото
име. Не съм информиран за намеренията на други партии да използват името,
на което ние се спряхме: „БСП“. Не виждам и нищо нередно в заявката за това
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име в съответните институции. За купуване и дума не може да става – то беше
резултат на политически дискусии, а не на пазарни операции. Коя е тази друга
партия у нас, която се е учредила с това име?
Тогава обсъждахме различни варианти за новото име на партията. Например „Партия на демократичния социализъм“ (ПДС) – по името на Манифеста.
Но такава се създаде в ГДР. Пък и названието „социалистическа“ звучеше пофундаментално, ясно определяше нейната идейна идентичност и характер. Доколкото си спомням, в бюлетината за партийния референдум бяха предложени
две имена: БСП и ПДС. Партийните членове избраха името БСП.
Самата идея за провеждане на партиен референдум беше част от демократизацията на партията. Това беше отлична идея на ръководството. Големите
политически решения се обсъждаха и вземаха от самата партия, не се налагаха
отгоре. Така беше приета по-късно и новата програма на партията „Нови времена, нова България, нова БСП“.
Искра Баева: Спомняте ли си каква част от членовете на БКП отказаха да
приемат новото име и гласуваха против. Какви според Вас бяха техните мотиви, разбирахте ли ги и какво от тях не приемахте? Как бихте обяснили отлива
от членство в БКП в месеците след 10 ноември 1989 г.? Беше ли той резултат от
желанието на някои членове на БКП да се присъединят към други партии, от
желанието да се деполитизират, или на разочарование от политиката на БКП до
10 ноември и след тази дата? От тази гледна точка как бихте оценили характера
на БКП в навечерието на 10 ноември 1989 г. – беше ли това истинска политическа партия или по-скоро част от държавната машина?
Александър Лилов: Тогава, през пролетта на 1990 г., бяхме станали един
милион членове. Интересен факт е, че конфронтацията и антикомунизмът предизвикаха подем в партията. Не е лошо сегашните управляващи, които предизвикват рецидив на антикомунизма, да си спомнят този факт. Той беше ясно
демонстриран на изборите за Велико народно събрание – както казах по-горе,
близо 3 милиона гласуваха за БСП.
В партийния референдум около половината от членовете не приеха новото
име. И започна отлив от членския корпус – в края на 1990 и началото на 1991 г.
БСП наброяваше около 450 000 души. След загубата на изборите през 1991 г. и
преминаването на властта в ръцете на СДС отливът продължи. Това е нормален
процес. Численият състав не е проблемът на БСП. Бедата на БСП не е в намаляването на членовете, а в намаляването на легитимността на партията като представител и защитник на определени социални слоеве в обществото, в одесняването
на политиката и на ръководството на БСП. Оттук дойде сривът в електоралната
подкрепа. Разочарованието от политиката на БСП е така силно изразено, че да не
се вижда този факт, значи да не се вижда решаващата политическа реалност.
Преди 10.ХІ.1989 г. БКП се беше сраснала с държавата. Това беше сериозна
мутация, която обезличаваше партията. БСП не може да се отнася към властта
като към самоцел. Как е възможно например именно БСП да въведе плоския
данък на доходите, къде отива нейната висша ценност и идеал – справедливостта. Това, което десните правителства през прехода – и на Иван Костов, и
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на Симеон Сакскобургготски – не посмяха да направят, го направи правителството на Сергей Станишев: и свръхбогатите, и бедните да плащат един и същ
процент данък. Това беше самоубийствено решение. Няма социалист в БСП и
по света, който би се съгласил с подобен закон. Но партията не беше питана.
Както и да се обяснява това решение, то няма нищо общо със социалистическата същност на БСП.
Ако партията беше в кондиция, нормалната й реакция следваше да бъде
незабавно да снеме доверието от отговорните за това решение свои представители във властта. Защото то е не само неприсъщо на лява партия, то е вероломно спрямо хората на труда.
Искра Баева: Смяната на името на партията съвпадна с началото на предизборната кампания – как се готвеше ръководството на БСП за изборите през
1991 г., какви задачи си беше поставило (имаше много твърдения по това време,
че БСП не се стреми към победа)? Успя ли партийната членска маса да се включи в предизборната борба достатъчно ефективно?
Александър Лилов: Не е вярно това твърдение. БСП се стремеше към изборна победа и направи всичко да я постигне. Но бе победена, макар и само с
1%. Това е демокрацията. Не може да печелиш всички избори с 99.9%. Вероятно
сме допуснали грешки. Но като цяло смятам, че в тези избори БСП се представи престижно и се оттегли от властта политически елегантно.
Искра Баева: Как бяха съставени първите кандидатдепутатски листи на
БСП – мажоритарните, пропорционалните? Какво беше отношението към депутатите и членовете на ръководството на БКП от времето до 10 ноември 1989
г., по какъв начин се набираха новите депутати – от партийните активи, по препоръка на членове на ръководството, от редиците на безпартийните? Имаше ли
вътрешнопартийни борби при определянето на листите и при създаването на
Централния предизборен щаб?
Александър Лилов: Кандидатдепутатските листи се съставяха по демократичен начин. Основна беше ролята на местните партийни организации. Те
обсъждаха и подбираха личностите за кандидат-депутати, те ги подреждаха по избираемост. Висшият съвет се произнасяше по водачите на листите и
то съгласувано с организациите. Спорове, разбира се, имаше. Но вътрешнопартийни борби по този въпрос нямаше. Категорично твърдя, че ролята на
местните и на средните нива в партията през онзи период беше водеща във
формирането на депутатските листи.
Искра Баева: Как беше приета изборната победа на БСП в първите свободни и демократични избори, проведени на 10–17 юни 1990 г.? Имаше ли подготвена програма за управление в новите условия? Очаквани ли бяха протестите
на студентите срещу изборните резултати и гражданското неподчинение в СУ
и в центъра на града? Как реагира ръководството на БСП на тези протести?
Александър Лилов: Тези избори се контролираха от няколко стотици чужди наблюдатели и от няколко вътрешни специални контролни агенции, които
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имаха представители навсякъде. Това бяха свободни, демократични и честни
избори. Тази преценка бе потвърдена от всички чуждестранни наблюдатели.
Това бе и политическата цел на БСП. Отделни грешки имаше, но опитите тогава
и дори днес да се лансира тезата за фалшифициране на изборите е кауза пердута. БСП спечели тези избори по всички правила и процедури на демокрацията.
Три са причините за тази победа на БСП:
1. Силна обща политическа стратегия плюс добра предизборна платформа.
2. Солидни листи, особено мажоритарните – цветът на нацията.
3. Позитивна кампания и много силен тогава в. „Дума“.
Десницата проведе подчертано агресивна кампания, покри София и големите градове с прословутите си плакати с черепи, но листите й не бяха силни. Дежурните тогава скандирания „червени боклуци“, „БСП в Сибир“ и други
подобни внасяха страх и напрежение в обществото. Те загубиха изборите за
Велико народно събрание не поради някакви въображаеми фалшификации, а
поради своята политическа агресивност и неконкурентоспособните си мажоритарни листи.
Така че победата на БСП в първите свободни и демократични избори на
10–17 юни 1990 г. беше изненада, но беше обяснима и беше призната и вътре,
и вън от страната. Като слушах преценките на водещите десни политици от
1990 г. за тези избори преди няколко дни в „Референдума на БНТ“, виждам, че
те още не са си извлекли необходимите поуки от тогавашното си поражение.
Те са си останали там, където бяха, в пещерата на антикомунизма. Къде е Адам
Михник, къде са те?!
Искра Баева: Каква вътрешнополитическа роля за БСП изигра опитът за
консервативен преврат в Москва от 9–11 август 1991 г.? Какви бяха отношенията Ви като председател на БСП с ръководството на КПСС през 1990–1991 г.?
Александър Лилов: Негативна. Като ехо на миналото, като опит за антидемократично решение на държавните проблеми. Московският пуч беше жалка
история с много неясни аспекти, по които и до днес се спори. Реакцията на
ръководството на БСП в първата нощ след пуча напълно съвпадаше с реакцията на САЩ, Германия, Франция и повечето управляващи европейски партии.
Подчертаваше се антидемократичният характер на събитието, отхвърляше се
този начин на действие и заедно с това се чакаше повече информация по неясните въпроси. На следващия ден – пълно отрицание на опита за държавен
преврат в Русия и настояване за спазване на демократичните принципи и на
законите.
Трябва да подчертая, че това беше ясна и принципна позиция на БСП като
управляваща тогава партия, която бе колективно изработена на специално
среднощно заседание на ръководството. За съжаление в дясната опозиция и от
определени хора в БСП се разгоря голяма политическа спекула около нашата
позиция. Самодейци в политиката започнаха да плетат какви ли не интриги,
но мълчаха като риби, когато дни по-късно Елцин разстрелваше парламента на
Русия. Според тяхното поведение пучът беше антидемократичен, разстрелът на
парламента – о кей.
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Що се отнася до моите отношения като председател на БСП с ръководството на КПСС през 1990–1991 г., те бяха приятелски. Имах официално посещение
в Москва, разговаряхме много откровено с М. Горбачов и с други висши ръководители (той е публикувал разговора в мемоарите си), организираха ми лекция
пред двата международни отдела на ЦК на КПСС по проблемите на социализма
в наше време. Като български политик аз поддържах изцяло перестройката.
По-късно тази моя оценка за съдържанието и провала на перестройката коренно се промени. Ликвидирането на социализма в СССР и на самия СССР
е едно от определящите исторически събития през ХХ век. Отговорността за
него също е историческа.
Искра Баева: Представляваше ли палежът на Партийния дом на 25 август
1990 г. повратна дата за БСП? Какво мислите за лансираната теза (включително
и в документалния филм на Малина Петрова „Пожарът“) за „съпричастие“ на
БСП към палежа? Беше ли използвано това насилие за промяна на нагласите в
партията, която беше в състояние на подготовка за ХХХІХ си конгрес, или за
обществените нагласи към БСП? Кой реши конгресът да се проведе в одимената зала „Георги Кирков“, един акт със символично значение?
Александър Лилов: Повратна – не, но предупредително важна – да. Това
беше един от опасните опити да се тласне преходът в зоната на насилието. БСП
правилно оцени тази опасност, но запази хладнокръвие и организира още помощна защита на гражданския мир и мирния характер на прехода. Провеждането на ХХХІХ конгрес на партията в опожарения партиен дом бе израз на
тази правилна оценка на палежа. Символиката на това решение бе – никакво
подценяване на опасността и никакво отстъпление от стратегията на мирния
преход. Партията изцяло прие тази оценка и се държа като зряла и отговорна
политическа сила в този труден период.
Версията за „съпричастие“ на БСП към палежа се лансира от най-агресивните кръгове в десницата. Именно те попречиха да се изправят пред съда подбудителите и извършителите на палежа. Именно те в своята злоба съчиняват
днес тезата, че БСП сама е подпалила собствения си дом. Българският преход е
пълен с мръсотия, но това е върхът на политическия и морален цинизъм в тези
смутни времена. Що се отнася до филма, не се впечатлявайте, винаги се намира
подобен обслужващ персонаж.
Искра Баева: Как се промени Вашата роля във и за БСП, след като в края
на XL конгрес на БСП (на втория тур на изборите за председател) се отказахте в
полза на представителите на по-младото поколение, в случая – на Жан Виденов?
Александър Лилов: Основно. Напуснах първата редица и се оттеглих поназад. Беше време да се даде път на младото тогава поколение в ръководството на БСП. В един от предишните дебати Ви информирах за моето мнение
за Жан Виденов и за моята преценка на неговото управление през 1995–1996
г. (вж. сп. „Понеделник“, 2009, бр. 3/4, с. 20–22). Няма да ги повтарям. За съжаление още няма официална партийна оценка по тези сложни въпроси. Да
се надяваме, че вие, историците, ще запълните това бяло поле, оставено тъй
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безгрижно от БСП.
Искра Баева: Какви реално бяха функциите и възможностите на новосъздадения на ХL конгрес на БСП през декември 1991 г. Център за стратегически
изследвания (ЦСИ), който Вие оглавихте?
Александър Лилов: Главно в разработването на стратегическите проблеми. Тук и възможностите, и приносите на Центъра са значителни. Достатъчно
е да посоча разработки като програмата „Нови времена, нова България, нова
БСП“, „Балканите – европеизация или ребалканизация“, „Балканската сигурност“, „Българо-македонските отношения днес“ и др. В Центъра за стратегически изследвания вече 18 години всеки понеделник се събира дискусионен клуб
от експерти и се дебатира по ключови теми от вътрешното, европейското и
балканското развитие. Най-важните анализи и предложения са били винаги на
разположение на „Позитано“ 20. Само който не познава работата на Центъра
или има подмолни намерения, би си позволил атака срещу него.
Искра Баева: Превърна ли се ЦСИ във втори властови център в БСП, или
си остана средище за обсъждане на стратегическите насоки в развитието на
България и на задачите на БСП в годините на прехода?
Александър Лилов: Не, не се е превърнал във втори властови център в
БСП. Не е било и нужно. Ние сме експертна формация. Никога не сме си поставяли за цел – властови функции.
Тезата за Центъра за стратегически изследвания като втори властови център може да се роди само в главата на злобар или глупак. Защо сам ще напуснеш
капитанското място в първия реален властови център и след това ще правиш
някакъв виртуален втори властови център. Центърът за стратегически изследвания и сп. „Понеделник“ се проявиха като авторитетен интелектуален център
и това е напълно достатъчно за нашите амбиции.
Искра Баева: Опитвахте ли се да давате съвети на младия и неопитен нов
партиен лидер? Той търсеше ли съветите Ви? Виждахте ли грешки в първите му
стъпки? Кога започнахте да мислите, че Жан Виденов не е подходящ за партиен
лидер – преди или след изборите от декември 1994 г.?
Александър Лилов: Да, участвах активно във Висшия съвет, особено през
1995 г. С Жан се разбирахме, вярвахме си, бяхме в постоянен диалог. И в парламентарната група, и във Висшия съвет. Не е имало проблеми в нашите отношения през 1995 до средата на 1996 г. След това нещата се усложниха. Настъпи
криза в нашето управление. Този въпрос също го обсъждахме в предишните
дебати (вж. сп. „Понеделник“, 2009, бр. 3/4).
Искра Баева: Как бихте оценили дейността на правителството на Демократичната левица, оглавено през януари 1995 г. от Жан Виденов? Имаше ли разлика в управлението през 1995 и 1996 г.? Каква роля за управлението играеха
новите геополитически условия, в които се намираше България?
Александър Лилов: Повтарям, моята преценка за качествата на Жан и за
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работата на оглавяваното от него правителство се намира в един от нашите
предишни дебати с Вас. Няма какво да добавя към тях. Сума сумарум, ние
имахме една успешна 1995 г., сериозно подценяване на появилите се симптоми за хлебна и банкова криза в началото на 1996 г. и закъсняване на мерките
за укрепване на икономическия екип на правителството. Провалът на нашето
управление през 1996 г. не беше неизбежен, въпреки че срещу него действаха
сериозни вътрешни и външни сили.
Искра Баева: Как се стигна до кризата през есента на 1996 г.? Каква роля за
нея изигра политиката на правителството (масовата приватизация, забавената
структурна реформа, финансовата криза) каква – вътрешнопартийните противоречия, каква – неуспешната кампания за избор на президент и каква – външният фактор? Разбирам, че тези въпроси са трудни за отговор, но те продължават да вълнуват и да разделят членовете и привържениците на БСП.
Александър Лилов: Смятам, че един ден ще се появи цялостно историческо
проучване и оценка на управлението на Жан Виденов. Обективни проучвания
и оценки, аргументирани, уважаващи истината. Моето мнение е, че кризисната
ситуация през 1996 г. (хлебната и банковата криза) можеше да бъде овладяна,
ако своевременно бяха реализирани решенията, които самият Висш съвет на
БСП взе през март 1996 г. По-специално ставаше дума за сериозни промени в
икономическия екип на правителството. Странно е, че тези промени закъсняха
и не бяха цялостни и категорични.
Искра Баева: Каква роля за развитието на БСП изигра нейният XLII извънреден конгрес, на който Жан Виденов подаде оставки и за нов лидер беше
избран Георги Първанов?
Александър Лилов: Рано е за цялостна оценка. Изобщо самата идея сега
да се правят обобщаващи заключения за прехода е дълбоко погрешна и найважното – нереалистична. Това е работа на следващите поколения, на историята. Нужна е дистанция, достоверни проучвания, изключване на емоционални пристрастия и т.н. Мисля, че тъкмо историците трябва да предпазват
обществото от преждевременни оценки. Съвременните политици нека правят дискусии, нека пишат мемоари, да посочват и да оставят документи, свидетелства, важни факти, да казват своето мнение, но да не посягат към пълномощията на историята. Нали си спомняте, че когато преди няколко години
попитали Чжоу Енлай какво е мнението му за ръководителите на Великата
френска революция, той отговаря: „Рано е още“. За него 200 години са малко,
за нашите аджамии 20 са напълно достатъчни.
Не е за учудване, че голяма част от оценките за станалото през 20-те години на прехода са по-близо до жанра „фентъзи“, отколкото до солидни анализи
на този сложен период.
Искра Баева: Как се стигна до отказа на БСП от продължаване на управленския си мандат? Георги Първанов и Николай Добрев „герои“ ли бяха, или
„предатели“? И двете виждания битуват сред привържениците на БСП, затова
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е важно Вашето мнение – като политически деец, изиграл немалка роля за политическата кариера и на двамата.
Александър Лилов: Какъвто и отговор да Ви дам, той няма да спре горната поляризация. Тя ще продължи, защото, първо, тя е част от големия въпрос
„кой кой е“ в българския преход, на който може да отговори само историята. И,
второ, защото не е проучен периодът от ноември 1996 г., когато Жан Виденов
подаде оставката на правителството, до февруари 1997 г., когато се стигна до
връщане на мандата от Георги Първанов и Николай Добрев. Защо е толкова
дълъг този период, какви преговори са водени, с кого, какви фактори са действали и т.н.?
Трябва да се проясни фактологията на този период. Докато това не стане,
не очаквайте край на полярните отговори.
Нужно е историческо търпение. И уважение към фактите.
Що се отнася до моята лична позиция по образувалата се ситуация през
ноември 1996 г., аз смятах и продължавам да смятам, че БСП, която беше
спечелила с абсолютно мнозинство парламентарните избори, трябваше без
бавене да създаде второ правителство с премиер акад. Благовест Сендов, тогавашен председател на Народното събрание, което да поеме публичен ангажимент да проведе предсрочни парламентарни избори след не по-късно от
половин година.
Изобщо, скъпа Искра, бих искал отново да подчертая: въпросът кой кой
е в българския преход не може да се изясни окончателно в настоящия момент. Това може да направи само историята. И тя непременно ще го направи.
Съвременниците, по-специално политиците, са нейните свидетели (или лъжесвидетели). Нека всеки да върши своята работа и да не посяга към чужди
компетенции. Всекиму ще бъде въздадено своето, нали така е записано в оная
дебела книга?!
Искра Баева: Какво от процеса на социалдемократизацията на БСП, осъществена под председателството на Георги Първанов, одобрявате и какво не?
Александър Лилов: Одобрявам усилията да продължи модернизацията на
БСП и да се реализира европеизацията на страната чрез членството й в Европейския съюз. Смятам за принципна грешка възприемането на социаллиберализма. Оттук започна одесняването на нашата политика.
Искра Баева: Успех за БСП ли беше двукратният избор на Георги Първанов за президент на Република България? Успя ли партията да се възползва от
този избор?
Александър Лилов: Да, безспорен успех. Георги Първанов се утвърди като
авторитетен български държавник през прехода. Намеренията на десницата за
импийчмънт са твърде голяма глупост, дори за нашите стандарти.
Сам по себе си този успех се отрази положително върху имиджа и развитието на БСП. Но партията прояви зрялост и не поиска Георги Първанов да
повтори грешката на Петър Стоянов, който кресливо декларираше от конгресните трибуни седесарската си принадлежност и позиция. Първанов се държи
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достойно като президент на всички българи. БСП не се е намесвала в президентските работи. По-скоро президентът прояви излишна намеса при избора на
следващия председател на Висшия съвет на БСП.
Искра Баева: Какви политически качества показа Сергей Станишев като
лидер на БСП в продължение на 8 години? Имаше ли значение семейният му
произход, като се има предвид, че той е първият след Вас председател на БСП,
който е свързан с БКП?
Александър Лилов: Не смятам, че семейният произход е играл водеща роля
при избора на Сергей Станишев за председател. По-скоро надделя представата за него като млад, образован, модерен представител на най-младото тогава
поколение. Допускам и външен натиск. Като цяло обаче се наруши железният
принцип на европейския демократизъм: на лидерски постове се избират личности, които вече са доказали своите лидерски качества, и се държат на тези
постове, докато имат и проявяват тези качества. Иначе бумерангът неизбежно
се връща – по-рано или по-късно.
Искра Баева: Как ще оцените новото участие на БСП в управлението
(2005–2009 г.), след като то завърши с най-ниския изборен резултат за БСП
(17%) в изборите от 5 юли 2009 г.?
Александър Лилов: Рано е за окончателна оценка. Мога да откроя няколко ключови положителни момента. Най-напред това е първото правителство
с наше участие (и наш премиер), което завършва целия си мандат. По-нататък,
най-големият успех на това правителство е приемането на България в Европейския съюз. Това е крупен исторически факт, повратен в нашето развитие.
Може би тук беше логичният завършек на тройната коалиция, след който да
се проведат и предсрочни избори за утвърждаване на пътя за по-нататъшното развитие на България като член на ЕС. Още по-нататък, бяха привлечени
големи чуждестранни инвестиции и бе постигната финансова стабилност на
държавата. Беше почти удвоен държавният валутен резерв – ето официалните
данни за това:
Публичен дълг и официален валутен резерв на България
Показатели

2005 г.

2009 г.
м. юли

Разлика

Публичен външен дълг – млн. евро

5197,6

4143,2

-1054,4

Официален валутен резерв – млн. евро

7370,3

11711,3

+4341,0

Фискален резерв – млн. лв.

4511,6

7710,5

+3198,9

Източник: Интернет сайт на БНБ и на Министерството на финансите.
Пояснения: Всички данни за 2005 г. са в края на годината. В посочените сайтове за тази година
няма данни по месеци. Всички данни за 2009 г. са към края на юли.
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Най-големият недостатък на това правителство беше слабата му социална
политика. Този именно факт отдалечи БСП от собствения й електорат и предизвика разочарование сред широки среди на обществото. След въвеждането
на плоския данък се заговори, че това е най-дясното правителство през прехода. Неправилна и дори порочна беше самата формула на тройната коалиция –
8:5:3. Вместо обстойно политическо споразумение за управление от „коалиция
на историческия компромис“ в името на голямата цел – приемане на страната в
ЕС, се получи парцелиране на управлението.
Нямаше силни и конкретни удари по корупцията във високите етажи на
властта. Стигна се до спиране на еврофондове. С привличането на Миглена
Плугчиева се постигнаха забележими промени, но мярката беше закъсняла.
Всичко това плюс една погрешна оценка, че е възможен при сегашните
реалности втори управленски мандат, и една генерално сбъркана предизборна
кампания доведе до изборния провал на 5 юли т.г.
Искра Баева: Каква партия е БСП днес? Какъв е нейният идеен, социален
облик, политическа програма, електорален профил?
Александър Лилов: Кризата в БСП след изборния провал е тежка. Много
тежка. Партията е в нокдаун. Само когото от десницата не го мързи, само той не
ругае „крадливата БСП“. Гласът на партията не се чува. Мълчанието продължи
прекалено дълго. На върха започнаха междуличностни битки. В момента срещу
БСП се води масирано настъпление с цел да бъде дискредитирана и превърната
в третокласна политическа партия в националната и в местната политика.
Тази цел обаче е нереалистична. БСП не е преходен тип партия, а е наследник на почти 120-годишна социалистическа традиция. Тя е представител на
хората на труда – най-бедната част от обществото днес, която е многобройна.
Няма кой друг да защитава техните интереси. Докато има масова бедност, ще
има питателна почва за социалистическа партия.
БСП има не само социална почва, а и солидни вътрешни ресурси като партия – идеи, морал, традиции, дълбока коренова система. Тя ще се изправи на
крака, ще се възстанови от грешките и от ударите и ще продължи да бъде основна политическа сила. Това ще стане в следващите 2–3 години.
Какъв е пътят за излизане от вътрешнопартийната криза.
Илюзия е да се смята, че възстановяването и стабилизирането на БСП е
възможно с досегашната политика. Пътят е нова лява политика и преди всичко
нова социална политика. Това е главният ресурс на партията – защита на интересите на хората на труда, на дребния бизнес, на науката и научните деятели,
на образованието и неговите дейци. Нека да е ясно – докато у нас съществува
такава масова бедност и тежестта на финансовата и икономическата криза се
стоварва върху плещите на слабите слоеве, БСП трябва да се изявява като изразител и защитник на техните интереси.
Разбира се, трябва винаги да се помни, че БСП е на политическата сцена, за
да ликвидира бедността, а не за да бъде завинаги партията на бедността. Това е
напълно реална социална задача. Нашата голяма цел е ликвидирането на бедността и създаването на европейска заможност за всички българи, постигането
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на масова средна класа. Ние трябва все повече да се отваряме към проблемите
и интересите на средната класа. Но първата ни политическа отговорност е защитата на бедните и лузерите (губещите) в прехода. Отварянето към средната
класа трябва да започне сега и да се завърши напълно, когато в България бъде
ликвидирана бедността. Докато у нас има бедност и бедни хора, БСП не може
да гледа на тях само като на избиратели. Социализмът не е равенство на бедните, а общество без бедност.
Трябва в непродължителен срок да се изработи новата лява политика на
БСП. Паролата за възстановяване на партията е нова лява политика и преди
всичко нова социална политика. Само тази парола може да върне доверието на
левия електорат още на следващите местни избори след 2 години.
Искра Баева: Как ще оцените дългата трансформация на БСП в годините
на прехода? Успя ли тя да създаде нов тип лидери? Какви са нейните успехи и
неуспехи в управлението на България – не само в изпълнителната власт, а и в
законодателната, в съдебната?
Александър Лилов: Оценявам я като историческо постижение. БСП е исторически нов тип партия. Партия на демократичния социализъм. Модерна лява
социалистическа партия, действаща в прехода на Европа и на България в слединдустриалната епоха. Тя има обновена теоретическа и идеологическа основа, ново
разбиране за социализма, върви по нови пътища към постигане на своята крайна
историческа цел.
Модернизацията на партията не е завършила. През последните години
тя бе забавена, появиха се рецидиви на отречени политики и манталитети.
Сега е важно да се даде нов тласък на модернизацията. Да се изгради нов ръководен елит и щаб на БСП, отговарящи на новата епоха, които са способни
да създадат и да управляват информационно общество в България през следващите 15–20 години.
Формиране на левицата на бъдещото информационно общество – така
виждам мисията на сегашните млади поколения в БСП. Само след няколко години това, което днес става в българската политика, ще бъде оценявано като
ретроградно и недопустимо в политиката на всеки член на Европейския съюз.
Ако се изразя афористично: сега три неща ще дадат нова сила и сигурна
перспектива на БСП в близкото и в по-далечното бъдеще: първо – модернизация, второ – модернизация, трето – модернизация. Ние сме в нова епоха и няма
никакво съмнение, че сега модернизацията е голямото предизвикателство пред
всички партии.
Искра Баева: Как преценявате състоянието на политическия плурализъм
у нас? Какво е мнението Ви за българската десница днес – 20 години след началото на прехода? Техният лозунг 1990 г. беше „Времето е наше“. Чие е времето
днес – 2009 г.?
Александър Лилов: Ясно е, че европейският модел на демокрация е невъзможен без демократична политическа десница, както впрочем и без демократична левица. За никого не е тайна, че българската десница се намира от доста
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време в продължителна и много остра криза. Различни са причините за нея
– идейни, политически, лидерски, ментални, организационни. Не е моя работа да ги анализирам. Надявам се това да стане с вътрешни и външни десни
усилия. Това, което бих искал специално да отбележа, е сбърканият модел за
създаване на партията СДС. Преди години Иван Костов обедини в една партия множество различни партии от старото движение СДС, установи строга,
почти казармена партийна дисциплина и възприе не само прозвището, а и
ролята на „Командира“. Това бе най-бързото, но не и най-вярното решение. У
нас и досега няма цялостно обмислен десен политически проект за развитие.
Няма дясна алтернатива. Никой не знае какви са десните идеи, десните цели,
десните принципи, ценности и прочее.
Така в дясното пространство се образува огромен вакуум, завихриха се
центробежни сили, нароиха се много партии – СДС на П. Стоянов и Н. Михайлова, ДСБ на Ив. Костов, ССД на Ст. Софиянски, Радикалният съюз на Е.
Бакърджиев, плъзнаха лидерски интриги и всичко останало, присъщо на политическия хаос. Разочарованието в десните редици е много голямо.
Ако не се промени тази браунова дясна ситуация, не виждам как ще се създаде нова десница от европейски вид у нас. Може би това ще могат да направят
следващите дясномислещи поколения.
Що се отнася до въпроса чие е времето днес, мисля, че онзи лозунг на СДС
от 1990 г. („Времето е наше“) безнадеждно остаря. Европа и светът извършват
преход в информационната епоха и времето е на онази лява или дясна партия,
която е в крак с този световен преход. Времето е на нов тип партии и политици.
Който не успее да се модернизира, ще остане в нощта на миналото.
Искра Баева: Накрая на дебата нека се върнем отново към БСП. Как виждате мястото на БСП сред европейските леви партии? Дали тя е част от общата
криза на европейската и световната левица, или е част от търсенето на новия
облик на левицата на бъдещето?
Александър Лилов: БСП е част от европейските леви партии. Европейската левица се намира напоследък в политическо отстъпление. Губи избори, няма
нови идеи, намалява нейното влияние. Заговори се за обща криза на традиционната европейска социалдемокрация. Тази криза оказва силно въздействие
върху състоянието на отделните партии. Но според мен големият проблем на
европейската левица е търсенето на нов, слединдустриален облик на левицата,
на нова лява алтернатива на развитие в информационната епоха. Старите идеи
вече не работят, нови още няма. Намираме се в пределна историческа ситуация,
когато новите проблеми не могат да се решават по старите начини, а нови начини още не са се появили.
Разбира се, освен фундаментално-исторически проблеми съществуват и
важни съвременни проблеми, които причиняват кризата на сегашната европейска социалдемокрация. Най-съществените между тях са:
• възприемането на идеологията на свободния пазар и намаляването на
социалната роля на държавата;
• орязването на някои социални придобивки – „Agenda – 2010“ в Герма-
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ния при управлението на Шрьодер;
• вътрешнопартийните и междулидерски борби, което довежда до отслабване и упадък на партиите.
Това са сериозни фактори за отстъплението на социалдемокрацията в
Европа, въпреки тежките последици на причинени от капитализма икономическа и финансова криза, които засегнаха широки народни слоеве. Ако не се
коригират тези фактори, кризата на партиите ще се задълбочи. Това е ясно и
трябва да се очакват леви корекции в политиката на социалдемократическите партии. Но все пак най-дълбоки си остават фундаментално-историческата
промяна на света и липсата на фундаментална модернизация на социалдемокрацията.
Изглежда това е най-трудното предизвикателство пред левицата днес. Да
се формира нова лява визия за постигане на социалистическите цели в настъпващото след 70-те години на ХХ век ново информационно общество. Ако съм
прав, очаква ни труден, иновационен по характера си период в развитието на
световната левица. Всичко се променя – технологии, комуникации, образование, инфраструктура, екология, енергетика, медицина, всичко, не може партиите и политиката да останат същите като в индустриалните времена. Имануел
Уолърстейн беше прав, когато ни съветваше смело да се разделяме с категориите на индустриалното мислене, включително и в областта на политиката. Днес
те не могат да обяснят новите реалности, утре – още повече.
Трябва добре да се огледаме и да осъзнаем, че ние сме последното поколение на индустриалната левица и първото – на информационната.
Време за иноватори. Посредствеността на водачите и конформизмът на
мисленето стават вредни в политиката, както впрочем всякъде другаде. Мутрата – „героят“ на българския преход, трябва да отстъпи пред иноватора – героя
на информационното общество.
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ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ БЪДЕЩЕТО
(Обединение на БСП върху нова лява политика)
Павел Писарев

Н

Павел Писарев – доктор на социологическите науки. Работи
в областта на социологията и
политологията. Публикувал е
статии и книги по проблемите на европейската културна
инте грация, между които: „Еврокултурата“, „Електронната
култура“, „Амери канският културен империализъм“ и други.

а парламентарните избори на 5 юли 2009 г. БСП
претърпя най-голямото си изборно поражение
през последните двадесет години. Нейните представители в парламента намаляха наполовина и са наймалката по брой депутати парламентарна група на
партията, макар и втора по големина в парламента,
откакто БСП участва в избори. Изборната загуба,
дискредитирането на тристранната коалиция и идването на власт на десницата в лицето на ГЕРБ, подкрепян от „Атака“, СДС–ДСБ и РЗС, разюзданата атака
на десницата срещу БСП и опитите тя да бъде маргинализирана и превърната в третостепенна сила наложиха да се свика извънредно заседание на партийния
конгрес със старите делегати.
През цялото време ръководството на партията
не обръщаше внимание на дейността на левицата в
БСП, на нейните критики и предложения и упорито
отричаше необходимостта от завой наляво, но след
изборния провал бе принудено да ползва редица
от тезите на левицата, при това представяйки ги за
свои. Конгресът посочи, че алтернативата на Сергей
като председател на партията е Станишев, направи се
анализ на състоянието на партията и на обществото,
направиха се известни промени в ръководството. Но
след конгреса не се очертава прелом нито в състоянието на партията, нито във влиянието й сред обществото. Проведените частични местни избори показват това. В райони с население общо над 2.2 милиона
души ГЕРБ победи навсякъде, макар и не със същото
мнозинство, както на парламентарните избори. Това
е много тревожна тенденция две години преди редовните местни избори.
Продължава бясната атака на ГЕРБ и на цяла-
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та десница срещу партията. Засипани сме от обвинения в кражби и корупция,
системата за сигурност и съдебната система са задействани срещу партийни
дейци, участвали в управлението на различни равнища, цялата пропагандна
машина – радиа, телевизии и печат, поставя БСП в ъгъла като отговорна за
тежкото състояние на страната. Бойко Борисов се отдава на пещерен антикомунизъм и си позволява да прави намеци за забрана на партията. Такъв призив
– за забрана на партия, която е представена в Европейския парламент, се чува
за пръв път в европейското публично пространство. Конгресът на партията и
партийното ръководство, които не посмяха своевременно да се освободят и
разграничат от корумпираните дейци в БСП, се задоволиха само с отхвърляне
на обвиненията и с продължаване на апологията на резултатите от управлението на тристранната коалиция. И досега не е даден открит, аргументиран отговор
на обвиненията към дейци на БСП за корупция. Това деморализира партията.
Отново нещата се свеждат до персонално, личностно противопоставяне между
Сергей Станишев и Бойко Борисов, между предишното и сегашното правителство. Тази тактика след оглушителната изборна загуба, след произнесената присъда на избирателите не е печеливша. Тя само включва БСП в играта на ГЕРБ и
на десницата и създава на дейци на левицата, на БСП образа на обидено дете.
Необяснимо е поведението на Парламентарната група на Коалиция за България при приемането на Бюджет-2010 на първо четене – депутатите на левицата не взеха участие в дебата. Излиза, че ръководството на партията е активно,
когато трябва да защитава обвинените си бивши министри от злостни атаки, а
е пасивно пред антисоциалната политика и бюджет на правителството, които
стават напаст за народа, увеличават скъпотията, бедността и безработицата.
Кризата в партията продължава, защото конгресът не реши най-важния
въпрос – за смяна на партийната политика. Начинът, по който бе проведен конгресът – без избор на нови делегати, без предварително обявено състезание за
лидер и без нови програми за работа, с явни нарушения след това при избора
на Изпълнителното бюро, с половинчата самокритика – само засили кризата.
Партийният елит, представен на конгреса, не стигна до корена на злото, не отхвърли дясната социаллиберална политика, която доведе БСП до нарушаване
на връзките й с народа и с избирателите и до изборния провал. Не се каза ясно и
открито, че огромната маса избиратели не възприема БСП като своята партия,
а ръководните дейци на БСП като свои народни хора. Затова краят на конгреса
не се превърна в начало на обрат, не предизвика въодушевление в партията и
надежда в обществото, че БСП е застанала на позициите си на лява партия, на
защитник на народните интереси.
И досега партийните маси ги държат настрана от живота на партията. На
повечето места не се проведоха събрания на основните партийни организации
– нито на тема защо загубихме изборите в нашата избирателна секция, нито на
тема какви са нашите задачи сега съобразно с решенията на последния партиен
конгрес. Партийният живот се свежда до екскурзионни обиколки на партийните ръководители, включващи ръкуване със симпатизантите и задаване на въпроса „Как сте, другари, какво е положението при вас?“. Разпадът на партията
личи в основните партийни организации, които включват предимно стари и
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болни хора. Много от тях нямат никакъв организационен и политически живот, не се събират с месеци. Не се води активен диалог с представителите на
различните професионални и социални групи. Партията развива дейност на
ниво общински съвещания, срещи с активи и т.н., с които се прикрива липсата
на живот в основните партийни структури. Не стана промяна в партията от
горе до долу, тя не се освободи от непопулярни и заподозрени в корупция национални и местни партийни дейци. Оперативното ръководство беше избрано
по метода – на този да подменим изборните резултати, този днес да не го предлагаме, а след десетина дни дайте да опитаме дали ще мине.
Все още няма задълбочен анализ на управлението на тристранната коалиция с участието на БСП. Какви са изводите за БСП от коалиционната политика;
трябва ли тя да се покрива с политиката на партията, или партията следва да
има и своя гледна точка, дори когато участва в коалиция; към каква коалиция
ще се стреми в бъдеще партията: към повторение на миналото управление или
към други политически хоризонти; трябва ли ръководството на партията тотално да бъде представено в парламентарната група на партията и в правителството, в което участва, и да носи всичките негативи на управлението – тези и
много други въпроси не се анализират.
За първи път кризата в партията не е само електорална – избори са губени
и друг път. Кризата не е само политическа – партията е била в опозиция и в други периоди. За първи път кризата е и морална. Въпросът за морала в партията
сега е основен въпрос и без възстановяване на партийния, социалистическия
морал в партийния живот и преди всичко в ръководните среди на партията
няма да настъпи обрат в състоянието на БСП.
Нека ръководството да се вслуша в гласа на левите социалисти. Ние няколко години подред настоявахме за нова социална политика, за разграничаване
на политиката на БСП от тристранната коалиционна политика на правителството, настоявахме БСП да започне борбата с корупцията с търсене на отговорност в собствените си ръководни среди. Не срещнахме достатъчно разбиране,
на моменти дори бяхме порицавани, но ето че се оказахме прави. Не едноговорене, разноговорене е необходимо на партията, преди да се пристъпи към
единодействие. Пак ще кажем: да се върнем към исторически традиционния
партиен морал, само така можем да тръгнем напред.
Вече за всички е ясно, че години наред при избора на Висш съвет и на
местни ръководства се правят манипулации, раздават се листчета с номера, а
понякога обявяваните резултати са неверни. В такива случаи повторението на
избора трябва да се съпътства с партийна санкция и оповестяване на нарушителите. Само така тези опити ще бъдат прекратени, а техните извършители отстранени от вземането на партийни решения. Така БСП може да върне образа
си на морална партия пред обществото.
Неморално е да упорстваш, да не си подаваш оставката при явни нарушения или провали, да казваш на черното бяло, да завличаш цели партийни организации в личната си безсмислена борба за собствено политическо оцеляване.
Това пречи да се противодейства на огромния натиск на десницата, която иска
да натика партията на социалистите в ъгъла, до стената. И то става възможно,
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защото продължава тлеенето на противоречията в партията, защото изтъкнати
нейни представители не намират достатъчно смелост и основания да разяснят
пред обществото мотивите за своите действия. Всичко това ни кара да предупредим, че месеци след изборите и след конгреса партийната криза продължава
и ако не се вземат мерки, тя ще се превърне в агония. Затова ние не отменяме
нашето предложение – нов партиен конгрес с нови делегати. Въпросът е кога
ще стане това – след една или след две години, навреме или след дъжд качулка.
Обединението на левите социалисти предупреждава, че ако не се проведе партиен конгрес, който да нормализира състоянието на партията преди предстоящите избори за местни съвети, те ще бъдат загубени още по-тежко.
След два избора Изпълнителното бюро е формирано не толкова по екипен
принцип, колкото като известно представителство на тенденциите и групите в
Националния съвет. От една страна, това позволява в самото изпълнително ръководство да се води пълноценна дискусия, но, от друга страна, може да се превърне в източник на допълнително безпринципно напрежение. Новият състав
на бюрото следва да отговори на очакванията за преодоляване на интригите,
за формиране на новата партийна политика и за организационно укрепване на
партията на демократична основа. Това е пътят за възстановяване на доверието. След като този процес започне, трябва да се постави въпросът за организирането на нов партиен конгрес – достатъчно време преди местните избори.
Засега от ръководството на партията има само някои декларации за промяна
на политиката. Тепърва практиката ще покаже дали е осъзната причината за
изборния провал, дали са направени необходимите изводи за дълбока промяна. Колебанията в избора на ново ръководство показват, че председателят на
партията продължава да балансира между различните групировки и тенденции в партията, не е изключено по-късно той отново да върне в партийното
ръководство извадени фигури, както вече направи това. Безпринципно вече
звучат оставките в БСП. Все още не е реализирана оставката на Румен Овчаров
и с основание се питаме тя демагогски ход ли беше. Както и оставката на Станишев, който бе отново избран след няколко часа. Оставката на дейци в БСП вече
е на път да се превърне в средство за увековечаване на власт.
Все още е рано за цялостна оценка на правителството на ГЕРБ и на неговата политика. В действията на правителството има неща, които се харесват
на избирателите и обществото: търси се и се поема отговорност, демонстрират
се намерения за борба срещу корупцията, непрекъснато се общува с народа и
политиката на правителството се превежда на разбираем език, общественото
мнение се чува и се правят бързи корекции при грешни решения.
Но има вече достатъчно сигнали, че над обществото надвисва опасност от
еднолична власт, от стремеж към авторитаризъм, от управление, основано на
заплахи и на незачитане на разделението на властите, от липса на системност, от
импровизации. Властта в една европейска демокрация не може да зависи от кефа
на управляващия, от това, което му е на устата; силата на една държавност не се
състои в непрекъснатото и самодоволно проявяване на стремежа на властника
към сила. Как иначе да си обясним, че по телевизионните екрани сутрин се обявява нещо, което вечер се отменя, защото министърът казал едно, а премиерът
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– съвършено различно? Как да си обясним заплахите към министър-председателя на предходното правителство със затвор за нарушения, за които отговорност
носи определена администрация, стопанисваща държавните документи, в случая
секретна секция или служба на ДАНС, която трябва да съхранява документите и
ако не са при нея, да ги изисква, докато ги получи? Как да си обясним исканията
за импийчмънт на демократично избран – и то два пъти – президент? Как да не
считаме, че по отношение на предишното правителство се вдига шум с явната
цел да се отвлече вниманието от антисоциалната същност на новия бюджет, чиято цел е тежестите на кризата да се понесат от народните маси?
Но нашата критика не е само към методите на новата власт. Очевиден е
стремежът на правителството на ГЕРБ да провежда политика, насочена към
съкращаване на разходите, към задържане на пенсиите и заплатите на ниски
нива. Очертава се драстично свиване на болничната мрежа във вреда на хората,
живеещи в по-малките общини. Значително е намалението на средствата за наука, а срещу БАН – най-старата и с утвърден престиж у нас и в чужбина научна
институция, се води мащабна и вулгарна атака, непозната в досегашната история на България. Новият бюджет ограничава социалните и инвестиционните
разходи, с което задълбочава икономическата криза вместо да стимулира преодоляването й. Провежданата политика с пълна сила стоварва бремето на кризата върху работещите и бедните. Впрочем тази политика не е в интерес и на
бизнеса, защото забавя плащанията и намалява средствата за инвестиции. Тази
политика не е в интерес и на държавата, защото България рискува да пропусне
участието си в стратегически енергийни проекти. Заради управлението на боклука от Бойко Борисов в общината сме заплашени от санкции от Брюксел.
В тази обстановка задачите на лявото крило се усложняват. Ние няма да
бездействаме пред очевидната опасност, която представлява управлението на
Бойко Борисов за социалното и демократичното развитие на страната. В същото време няма да спрем да изискваме от ръководството на партията да продължи нейното реформиране. Ще оказваме подкрепа на партийното ръководство
в противопоставянето срещу своеволията на управляващите и ще продължим
борбата вътре в партията за запазване и развитие на социалистическия й демократичен характер, за преодоляване на нейното одесняване. Време е найпосле председателят на партията и програмната комисия да разберат, че социално-либералният модел отведе своите привърженици в задънена улица.
Изборът на Янаки Стоилов за народен представител и за член на ИБ разкрива възможност да се разшири влиянието на лявото крило върху партийната
политика. Неговото участие в ръководството на партията трябва да се използва
като аргумент навсякъде в местните организации на различни нива, там, където има представители на левицата. След като Янаки Стоилов е член на ръководството на БСП, защо в градските и в общинските ръководства на партията да
няма представители на левицата в БСП.
На конференцията на 29 ноември Янаки Стоилов беше преизбран за лидер на лявото крило, а в ръководството бяха включени изтъкнати и по-млади
дейци на БСП, част от които са авторитети в основни области на политиката.
Разширява се мрежата на нашите структури в столицата и в нови райони на
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страната. До следващия конгрес на партията трябва да се създадат нови клубове и други структури на левицата, като едната възможност е чрез разклоняване
на съществуващите. Но всеки съществуващ сега дискусионен клуб или друга
структура трябва да изгради нови клубове и структури в своя град или община
или в своята област, като използва всички възможни връзки и контакти за това.
На следващите партийни конференции трябва да участваме активно в избора
на делегати за конгреса и да изпратим на заседанията на висшия партиен форум
активна група делегати.
В новата обстановка е по-лесно да се обявиш за ляв, без да се отказваш от
предишните си позиции и действия. Много от ръководните дейци на партията
сега ще си служат с лява фразеология, лявото говорене ще бъде новата мода.
Сега по въпроса какъв си – социалдемократ или социалист, едва ли ще чуем по
телевизията откровени признания – „и аз не знам какъв съм“. Вече всички ще се
пишат за социалисти, и то за леви. Но ние ще искаме сериозно отношение към
идеологическите позиции на партията и към нейната политика. Време е да се
организират дискусии, кръгли маси, разговори на различни теми – партийната
идентичност, историческите корени на партията и тяхното проявление днес,
позициите на БСП по основни въпроси на политиката и управлението, коалиционната политика на партията и др. Например, както вече споменахме – задължително ли е в условията на коалиция председателят на партията да участва
в правителството и така тя да поема негативите на управлението? Възможно ли
е в условията на коалиция партията да заема самостоятелна и дори критична
позиция спрямо правителството на коалицията? Натрупаният опит от участието на БСП в различни етапи на прехода е недостатъчно анализиран или анализът се свежда до самохвалство за успехи и до проклинане на провали.
Сегашното положение на партията дава възможност да се подготвят нови
стратегии за бъдещето, да се обмислят проблемите на България в условията на
европейската интеграция – към какво се стреми страната, кои са й приоритетите в стопанската област, какви са етапите на европеизиране на България в
секторните политики, в местното самоуправление, в развитието на отделните
икономически отрасли, в развитието на кооперациите и т.н. По тези и по други важни въпроси БСП няма свои виждания, които да предлага на обществото. Политиката на партията се свежда до политическото ежедневие – избори,
съставяне на правителство, провеждане на конгреси, реагиране на скандали,
текущи международни събития, реагиране на дневния ред, налаган от работата
на европейските органи. Партията се нуждае от свой дневен ред, от свое място
в обществото и от свое виждане за неговото развитие. В партията се засилват
центробежни действия. Ние сме за единство, но на нова социалистическа основа, на основата на лява социалистическа политика и действия. Ние сме против
идеята за нов ляв проект. Не може да се правят нови проекти за партии през
пет-десет години. Новият ляв проект е БСП и ние ще водим борба за неговото
осъществяване като ляв, а не като лявоцентристки проект, в какъвто той се
превръща с усилията на някои ръководни дейци на партията.
Преди три години на събрание на учредителите в дома на Димитър Благоев
създадохме Обединението на левите социалисти в БСП. В София, Благоевград,
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Пловдив, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Павел баня, Самоков, Видин, Плевен,
Враца, Сливница, Елин Пелин, Добрич, Русе, Костинброд организирахме няколко десетки дискусионни клуба и структури. Проведохме шест национални
конференции, участвахме в много дискусии и срещи на наши привърженици,
на членове и симпатизанти на БСП. Предложихме на вниманието на партията и
на обществеността много анализи и становища по актуални политически проблеми, представихме наши позиции и предложения по управленската политика,
проведохме редица пресконференции, участвахме активно в дискусиите в печата и в другите средства за масова информация.
Образът на левите социалисти в БСП се изясни, нашите идеи получиха
широка популярност. Животът потвърди правилността на нашата политическа
линия. Признават или не това ръководствата на партията по места и на „Позитано“, нашите идеи оказват влияние и получават подкрепа не само сред част
от социалистите, а и сред част от обществото. Редица от тях, в една или друга
степен, дори се съдържат в политическата декларация на последния конгрес.
Този успех, макар и ограничен, ни дава сили и увереност да продължим и да
засилим своята работа.
Сега, когато БСП е в опозиция, нашата роля трябва да се преосмисли. Сергей Станишев носи отговорност пред партията за изборния ни провал, но той не
носи отговорност пред Бойко Борисов за състоянието, в което бе оставена страната в края на нашето управление, това са различни проблеми. Ролята на лявото
крило в БСП не може да бъде опозиция в опозицията. Ние трябва да участваме в
защитата на партията от опитите на десницата да я сведе до третостепенна сила.
Не трябва да позволяваме тя да бъде изхвърлена от обществената сцена. Заедно с
това трябва да водим борба за промени в самата партия. Промяната и развитието
на партията е най-добрият начин за нейната защита. Затова ние ще продължим
да работим за обновяване на партията, на нейната политика и ръководство. Последното заседание на конгреса е само заявка за промени. Сега трябва да се провери дали тази заявка ще се осъществи, дали някои от решенията, включително и
кадрови, не са само камуфлаж, дали те ще се осъществяват.
Ролята на лявото крило в БСП не е само в това да бъде вътрешнопартиен
коректив. То трябва да повиши способността си да ориентира цялата партия
наляво, да очертава контурите на нейния съвременен ляв курс и да бъде гарант
за тази промяна.
„Ледът се пропука,“ конгресът на партията призна провала на партията
в изборите, призна съществени грешки в работата на ръководството, постави
въпроса за промени. Сега от партийните дейци зависи дълбочината на промените. Ако са активни, ако имат позиции и характер, промени ще има; ако
са мухльовци и безхарактерни, ще ги използват за параван, ще се запази съществуващото положение. Само борбата и работата могат да изведат партията на
позициите на съвременния социализъм.
Обединението на левицата в БСП и друг път е заявявало своето кредо, издигнато от Александър Лилов: „Бъдещето на социализма е в социализма на бъдещето“. Ние не сме носталгици, борейки се в името на социализма, ние искаме
завръщане към бъдещето.
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ВЪЗМОЖЕН ЛИ БЕШЕ АЛТЕРНАТИВЕН
МОДЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД?
Евгений Кандиларов
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Евгений Кандиларов – доктор
по история. Работи като сътрудник в Центъра за исторически и политологически изследвания и като хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“
– ИФ и ФКНФ, специалност „Японистика“. Научните му интереси са насочени към проблемите
на политическото и стопанското
развитие на България след Втората световна война и към българската външна политика в контекста на международните отношения между Изтока и Запада
в годините на Студената война.
Автор е на книгата „България и
Япония. От Студената война към
ХХІ век“.

периода на дългия и мъчителен преход, който
българската държава извървява след 1989 г. до
приемането й в Европейския съюз, често се дискутира по въпроса за т.нар. модел на извършване на реформите в страната. Множество мастити професори,
икономисти, политолози, социални анализатори, а в
последно време и т.нар. транзитолози, многократно
се връщат към тази тема и в хода на своите проучвания върху неолибералния икономически модел, наложен в България, почти винаги се сблъскват с въпроса: трябва ли той да се възприема като „универсално и
безалтернативно икономическо лекарство“ независимо от геополитическите и историческите реалности в даден регион, или са възможни и други модели?
Заедно с този обикновено върви и още един важен за
анализиране на ситуацията въпрос: какви са факторите, довели до прилагането на точно този модел на
икономическа „модернизация“? Нуждата от промяна и модернизация на икономическите структури в
дадените страни ли го правят безалтернативен, или
възприемането му е по-скоро политическо и идеологическо решение, което за съжаление често не води
до желаните резултати и същевременно предизвиква сериозни социални трансформации, политическо напрежение и нестабилност. Всъщност въпросът
е много по-прост: „Възможен ли беше алтернативен
модел на прехода в България?“.
Въпреки че историческата наука не си служи с
условно наклонение, понякога т.нар. контрафактически анализи помагат за оценката и обяснението на
едни или други събития. Тази статия не е контрафактическо изследване, а по-скоро анализ на един трансформационен модел, предложен на българското пра-
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вителство в началото на преходния период от Япония, която има изключително
успешен опит в извършването на подобна трансформация след Втората световна война. Този опит се разглежда като алтернатива на модела, възприет от
източноевропейските държави в преход.
Краят на Студената война води до разпадане на двуполюсния модел в международните отношения. През 1991 г. последователно се саморазпускат всички
структури на Източния блок, а в края на годината престава да съществува и
суперсилата Съветски съюз1.
Българската страна се оказва неподготвена за ликвидирането на социалистическата система за колективна сигурност и икономическо сътрудничество. От една страна, след премахването на защитния чадър на Организацията на
Варшавския договор тя не е в състояние да го замени с гаранция за сигурност
от друга организация или система или със собствена стратегия, защото до този
момент тя не е изработена. От друга страна, търговско-икономическото сътрудничество на България със социалистическите държави не може да се преориентира веднага към икономически обмен със САЩ, със страните от Европейския
съюз и с Япония. Последвалият период на преход, продължил повече от 15 години, показва, че вътрешните и външните условия за такава преориентация се
създават значително по-бавно от очакванията както на политиците, така и на
обществото. Междувременно първите български демократични правителства
проявяват известна доза прибързаност, като ограничават търговските инициативи на държавата във вече завоювани за българските стоки пазари, каквито са
пазарите на някои развиващи се страни. Всичко това, съчетано с появилите се
неблагоприятни тенденции във функционирането на българското стопанство,
бързо довежда до сривове в социалното положение и до чувствително снижаване на жизненото равнище на българското население2. Започва бавен и продължителен преход от социалистическа командно-административна общественоикономическа система към политическа демокрация и пазарна икономика.
Основна роля в извършването на икономическите реформи във всички
държави от бившия съветски лагер играят Международният валутен фонд
(МВФ) и Световната банка (СБ). В процеса на предоставяне на структурни заеми на развиващите се страни тези две финансови институции извършват мониторинг (наблюдение) на икономическата динамика, като в същото време отпускат на части финансови средства (траншове). Съветите за политиката, която
трябва да се провежда, притежават задължителната сила като условие за отпускане на заема и се наричат „conditionality“. Съдържанието на тези „съвети-изисквания“ с техните слабости и достойнства се различава според обстановката
във всяка конкретна държава. Но като цяло те се основават на една-единствена икономическа философия, независимо дали става дума за някоя най-бедна
страна в Африка, за новоиндустриализираща се в Азия, или пък за държава
от бившия съветски лагер. В предлаганата от МВФ политика влизат средства
като финансови ограничения и ограничения на емисиите на оборотни парични
знаци, преразглеждане на програмите за обществени разходи, компенсационни
плащания и субсидии, снижаване на обменния курс и унификация на обменната система, повишаване на лихвения процент или либерализация, реформи на

34

бр. 11/12 – год. XII

ПРЕХОДЪТ И ИКОНОМИКАТА
банковата система, намеса в пазарните механизми и други. МВФ заявява, че е
желателно всички тези средства да се използват наведнъж, тъй като между тях
съществува взаимовръзка. Този тип политика се нарича обикновено „Big Ben
approach“, или „шокова терапия“3. Главната особеност на подхода на МВФ и на
Световната банка се свежда до следните три елемента:
– приоритетът е поставен върху финансирането на международните задължения и финансовата система;
– краткосрочност на провежданите мероприятия;
– пазарната философия е построена върху принципа „laisser faire“.
Що се отнася до скоростта на прехода към пазара, съществува разбирането, че ако не може да стане за една-две години, създаването на новата система е
напълно възможно или най-малкото желателно поне за период от пет години.
В самото начало на промените населението на страните от Централна и
Източна Европа (включително и България), стремящи се към политическа демократизация и пазарни реформи, е опиянено от чувството за свобода и от
възможността за повишаване на жизненото равнище. В резултат на либерализацията на цените е провъзгласен краят на епохата на опашките пред магазините и на стоковия дефицит. Въпреки всеобщата еуфория и желание за бърза и
решителна замяна на командно-административната социалистическа система
с функционираща пазарна икономика, много скоро започват да се проявяват
редица неочаквани и негативни явления. В период от няколко месеца до 1–2
години след началото на реформите по модела на МВФ и Световната банка проличава обща тенденция към дестабилизация.
Тъй като още няма частен сектор, способен да погълне значителното количество работна сила, с разгръщането на приватизацията се увеличава структурната безработица. Същевременно прекратяването на практиката за изземване на печалбите на предприятията, преди да е създадена съвременна данъчна
система, предизвиква значително нарастване на държавния дълг и печатане на
пари. Наред с това разрушаването на съществувалата до този момент структура за външна търговия в лицето на СИВ довежда до загуба на външните пазари.
Така за около година след началото на икономическите реформи се наблюдават
съществен спад в производството, нарастваща безработица и постепенно развихряща се инфлация. Всичко това води до нарастване на социалното напрежение, което от своя страна дава възможност за политическа нестабилност и
става благодатна почва за етнически противоречия, национализъм, популизъм,
ксенофобия, антиправителствени движения и пр. Всичко това допълнително
снижава възможностите за осъществяване на икономическите реформи и прави прехода към пазарна икономика и политическа демокрация труден, бавен и
продължителен4.
Във външнополитически план преходният период се характеризира с постепенна преориентация към засилване на контактите със Съединените щати
и западноевропейските държави, възприемани от българските управляващи
като модел, който България трябва да следва. Друго видимо изменение във
външната политика на страната след края на Студената война е установяването
на дипломатически отношения с държави, преки участнички през предхожда-
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щите десетилетия в сериозни военнополитически конфликти, в които българското правителство е подкрепяло противната страна (Израел, Република Корея, ЮАР)5. Въпреки политическата и икономическа нестабилност, свързана
с остри вътрешнополитически борби за власт и икономически контрол, през
първите години на прехода почти всички политически сили и обществени среди в България се обединяват от идеята за „европейския избор“, означаващ присъединяване към Европейската общност и поемане на всички произтичащи от
това права и задължения6. За период от близо 17 години основен приоритет на
българската външна политика става приемането на страната за пълноправен
член на двете основни организации – за отбрана и за икономическо сътрудничество в Евро-атлантическия регион: Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и Европейския съюз. Съсредоточаването на усилията за
постигане на тази най-важна външнополитическа задача води до значително
понижаване на българската активност в някои по-отдалечени региони на света,
включително и в Япония, която се явява носител на друга философия за извършване на реформите, както и за осъществяване на различаващ се от класическия англосаксонски модел на пазарна икономика.
През последните двадесет години често пъти в публичното и в академичното пространство се говори, че българските реформи се движат по предписанията на т.нар. програма Ран–Ът, или по-коректно казано, „Доклад върху
проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България“, подготвен от Фондацията на Националната камара на САЩ за българското правителство под ръководството на икономистите Ричард Ран и Доналд
Ът. Малко известно е обаче, че по същото време японски екип от икономисти
начело с генералния директор на Японския изследователски институт Рейичи
Шимамото също подготвя документ под заглавие „Препоръки за извършване
на политическа и икономическа реформа в България за стабилизиране и самостоятелност“7, който е предоставен на българското правителство и на тогавашния президент на страната Ж. Желев. Година по-късно Изследователският
институт на японското министерство на международната търговия и индустрията започва да издава поредица от аналитични материали, озаглавена „Японският следвоенен опит – в полза на трансформацията на централно- и източноевропейските икономики“ 8.
В тези документи японската страна прави, от една страна, критичен анализ
на модела, по който започват да се извършват реформите в България, и, от друга – предлага алтернативен модел на базата на своя собствен опит и съобразно
с политическата и икономическата ситуация в страната през тези години.
Японските анализи отчитат следните 5 основни негативни тенденции, които се проявяват в процеса на трансформация в България, както и в останалите
източноевропейски икономики, следващи модела на МВФ и СБ:
1. Правителствата в тези страни нямат дългосрочна и перспективна политика.
2. Либералната икономическа философия преобладава, което е естествена
противоположна реакция на съществуващия преди 1989 г. модел на социалистическа планова икономика. По този начин новите управляващи се стремят
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възможно най-ярко да разграничат своята икономическа политика от икономическата политика на предходния режим.
3. Липсват икономически експерти и икономически организации, които да
провеждат необходимата промишлена политика9.
4. Вътрешните пазари на тези страни са изключително малки, а зависимостта на националните им икономики от външната търговия е толкова голяма, че те са принудени да молят ЕС, останалите развити държави, както и
развиващите се страни, да ги допуснат до своите пазари. Това води до задължаването на източноевропейските държави да либерализират още повече своите
икономики, което пък прави провеждането на нужната индустриална политика още по-трудно.
5. Нивото на спестявания в източноевропейските държави е изключително ниско, националните бюджети страдат от постоянен дефицит, банките са
лошо капитализирани, което като цяло води до недостиг на средства за финансиране на една индустриална политика.
За преодоляване на всеки от тези проблеми японските икономисти предлагат като модел опита, който Япония е натрупала по време на своя преход от
командно-административна към пазарна икономика след Втората световна
война.
На първо място, в японските анализи се набляга на обстоятелството, че за
прехода е нужно време. Ето защо според японските експерти е изключително
неправилно да се дават на обществото надежди, че пазарната икономика мигновено ще подобри качеството на живота. Напротив, отбелязва се, че пазарната
икономика не предлага чудотворен лек и че тя е постепенен процес. И тук се
явява първата открояваща се разлика с възприетата от България философия за
извършване на реформите по модела на МВФ и СБ, а именно: относно скоростта на прехода към пазарни отношения според японския модел твърдо се стои
на позицията, че въпреки усилията на правителствата и на международните
институции преходът е дългосрочен процес, който изисква десетки години и не
едно поколение. В сравнение с предложения и станал популярен в Източна Европа модел „шокова терапия“, или „Big Ben approach“, японският подход е точно
противоположен. Той следва философията на „градуализма“ или т.нар. „step-bystep approach“ – извършване на реформата стъпка по стъпка.
Друга съществена черта на японската философия за извършване на реформите е схващането, че първостепенна задача е да се акцентира върху структурната реформа в промишлеността и в икономиката, а не само и единствено
върху финансирането на международните задължения и финансовата система.
В материалите съвършено правилно се отбелязва, че либерализацията на цените и създаването на юридическата база за приватизацията на предприятията няма да доведат до задвижване на пазарната икономика. Според японския
опит е нужно преструктуриране, в хода на което се извършва модернизация и
технологическо обновление на онези отрасли от икономиката, които имат потенциала да станат конкурентоспособни на световните пазари. Затова именно
те трябва да бъдат определени като стратегически и приоритетни и в началния
период на прехода да бъдат под протекцията на държавната политика. Японци-
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те препоръчват либерализацията на търговията и на капиталовия пазар да се
извършва постепенно съобразно с готовността на българската промишленост
да издържи натиска на международната конкуренция. В противен случай според тях българските промишлени производства са обречени10.
На второ място, много важна отличителна характеристика на японската
философия за извършване на реформите е разбирането, че политиката трябва
да си поставя дългосрочни цели. В документите се говори за т.нар. демократично планиране, за изграждане на стратегия за икономическо развитие и пр. Но
за поставянето на дългосрочни цели според японската страна е нужно:
– възстановяване на националното единство и цялостност;
– определяне на курса, който трябва да следва държавата, на националните цели, които трябва да бъдат постигнати;
– инициативност на всеки гражданин по отношение на реформата.
Ето защо японските анализи препоръчват следното:
– да се направи точна равносметка на политическото минало;
– да се постигне политическо единство (формиране на истинско правителство на националното съгласие);
– да се осигури политическа независимост на административно-управленския апарат и да се издигне неговата дееспособност.
И тук отново идва предупреждението, че изпадането в крайности при
търсенето на вината и отговорността, което би отнело много време, може да се
превърне в пречка по пътя на социалните и икономическите преобразувания.
Интересен е доводът на един от ръководителите на въпросните предложения
за реформи от японска страна, който заявява, че общият враг, срещу когото
българите трябва да се обединят, не е старата политическа система (каквото е
разбирането на опозицията в България), а кризата в икономиката. И ако срещу
този „общ враг“ българите не съумеят да обединят потенциала, с който разполагат – материални, човешки, умствени резерви и инициативност, преодоляването на кризата ще бъде невъзможно.
Към идеята за стремеж към изграждане на национално единство се прибавя и разбирането на японците, че съществено условие за правилното функциониране на пазарната икономика е повишаването на морала на индивида в неговите действия в икономическата и в социалната сфера. Свободата в условията
на свободната пазарна икономика не означава свобода на всякакви действия
в името на лични интереси и печалба. Това е свобода, чрез която да се работи
както в името на личните интереси, така и за обогатяване на цялото общество.
Ако в условията на пазарната икономика личните интереси бъдат поставени
над интересите и целите на държавата и обществото в продължителна и дългосрочна перспектива, резултатите ще бъдат катастрофални. Това би породило
и социални злини като отклоняване на продукция за черна борса, подкупи, корупция и пр. Човешкият капитал е опорен стълб на пазарната икономика.
На трето място, друга изключително важна особеност, различаваща японския модел от възприетия в България, е схващането, че при извършването на
преход към пазарна икономика правителството играе активна роля за формирането на пазарните структури, а отдръпването на държавата става постепен-
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но на по-късен етап, когато те могат да функционират по-самостоятелно11. Но
дори и в този момент правителството запазва водещата си роля в стратегически
важните за националната икономика отрасли, чието развитие се планира, развива и направлява чрез различни лостове на правителствената икономическа
политика.
Въпреки предложената от японските експерти алтернатива за извършване
на реформите, външнополитическите приоритети на България предопределят
и следвания от държавата реформен модел. Българското политическо и стопанско ръководство през 90-те години на ХХ и началото на ХХІ век се движи по
предписанията на МВФ и СБ, или по-известния модел на т.нар. Вашингтонски
консенсус.
Както правилно отбелязват японските експерти, подготвили поредицата
от изследвания и препоръки към държавите в преход, споделяйки опита на
Япония, проблемът за избора и реализирането на успешен трансформационен
модел не опира до културните различия (както често се твърди), а по-скоро до
много по-естествени фактори като: управленска немощ, конкретни идеологически мотиви и други.
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лед 1989 г. в България започнаха трансформации
и изграждане на нова политическа среда, което
промени както вътрешните, така и външните условия
на функциониране на икономиката. Ликвидираха се
функциониращите организационни форми, без това
да е съпроводено с изграждане на нови. Крайният резултат за българското земеделие беше рязък спад в
производството и на финансовите показатели на отрасъла. Вносът и износът на страната се пренасочиха
към нови пазари. Основен вносител на българските
пазари станаха страните от Европейския съюз, чиито субсидирани стоки са по-конкурентоспособни и
затрудняват реализацията на българското селскостопанско производство. Едностранно наложеният мораториум на плащанията по външния дълг ограничи
достъпа до търговски кредити. Преходът от централизирана към пазарна икономика, либерализирането
на цените на стоките и на търговията и въвеждането
на плаващ валутен курс създадоха условия за поява и
развитие в големи мащаби на „сивата икономика“.
Основни показатели за състоянието и развитието на икономиката на страната и на аграрния сектор
са равнището и динамиката на брутния вътрешен
продукт. През преходния период той нарастваше
колебливо и с ниски темпове, което не позволи устойчиво развитие на всички сектори на икономиката. Едва след 2004 г. индексът на физическия обем на
брутния вътрешен продукт спрямо предшестващите
години достига 106,2–106,6 пункта и се изравнява с
този в Словения, в Словакия и в Унгария. Брутният
вътрешен продукт на човек от населението, като показател, който характеризира достигнатия стандарт
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на живот у нас до 2002 г., също намалява. През 1989 г. общо за страната той е
2454 щ.д. През 1992 г. БВП на човек от населението е само 41,0% от достигнатия
през 1989 г., а през 1995 г. – 63,3% от него. През последните години този показател е, както следва: за 2005 г. – 3513 щ.д.; за 2006 г. – 4111 щ.д.; за 2007 г. – 5162
щ.д. и по предварителни данни за 2008 г. – 6548 щ.д.1
Обективна представа за състоянието на икономиката ни през този период
може да се добие, като този показател се сравни с равнището му в другите страни на Европейския съюз. Според данни, публикувани в Статистическия годишник на НСИ за 2003 и 2004 г., реалният брутен вътрешен продукт в „стандартната покупателна способност“ в България е в границите от 0,24 до 0,27 пункта
в сравнение с реалния БВП в ЕС-15, тоест покупателната способност на населението у нас е 4 пъти по-ниска. Разликата между нашия и техния реален БВП на
човек от населението в „стандартната покупателна способност“ в евро е около
17 724, а средногодишният абсолютен прираст е съответно 725 и 376 евро. Това
показва, че за да достигне България равнището на ЕС-15 по този показател с
досегашния среден растеж на БВП, са необходими 47 години.
През целия преходен период основен структуроопределящ сектор в страната са услугите. Техният дял нараства от 54,4 до 60,0% в структурата на добавената стойност. Делът на индустрията намалява от 35,0 на 31,4%, а на селското
и горското стопанство – от 10,6 на 6,2%2.
В абсолютна стойност БВП в отрасъл селско стопанство на страната през
1989 г. е 2383 млн. щ.д. През 1990 г. той е увеличен с 600 млн. щ.д. През следващите години се поддържа темп на намаление, който е различен по години. За
периода 1991–1994 г. БВП в селското стопанство е около 1000 млн. щ.д. През
1995 г. се увеличава незначително и през 1999 г. достига до 1881 млн. щ.д. През
периода 2000–2002 г. се увеличава с около 600–700 млн. щ.д. и през 2004 г. достига 2273 млн. щ.д., което е по-малко със 110 млн. щ.д. спрямо 1989 г. и със 700
млн. щ.д. по-малко спрямо 1990 година3. След 2004 г. се провеждаха дейности
за стабилизиране развитието на отрасъла и брутният вътрешен продукт в абсолютен размер през следващите години нараства с 10–15% спрямо предходните
години, като през 2007 г. достига 3247 млн. щ.д.4
През целия период 1990–2008 г., с изключение на 2007 г., когато бяха отчетени изключително неблагоприятни климатични условия, търговският баланс
със селскостопански стоки е положителен. Инвестициите, като разход за придобити дълготрайни материални активи, са непостоянна величина и са недостатъчни за развитието на отрасъла. Междинното потребление, необходимо за
създаването на брутната продукция в него, расте. Изменението на съотношението „междинно потребление към брутна продукция“ в негативна посока е в
резултат както от нарастването на цените на енергията, горивата, торовете и
фуражите, така и от нереализираните приходи.
Основната цел на поземлената реформа в България беше трансформацията на земеделската земя и организирането на селскостопанското производство
на жизнено важни продукти за задоволяване потребностите на населението,
на хранителната промишленост със суровини и за стоки за износ. С това, при
спазването на определен план и мерки, следваше да се гарантира продоволстве-
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ната стабилност на страната, а именно:
• Трансформация на поземлените ресурси чрез възстановяване правото
на владеене, ползване и икономическа реализация на собствеността, т.е. възстановяване на правото на частна собственост върху поземлените ресурси.
• Изграждане и функциониране на пазарно ориентирани земеделски стопанства с рационални икономически размери, осигуряващи им възможност за
оцеляване и просперитет в динамична пазарна среда.
• Осигуряване на достъп на земеделските стопанства до ресурси и услуги
– земеделска земя, семена, препарати, работна сила, земеделска техника, животни, фуражи, финансови средства и други.
• Правна защита на дейността на земеделските стопанства и на средата на
функциониране.
Практиката на развитите страни показва, че с изпълнението на тези задачи се постига растеж и се осигурява развитие на аграрния сектор, а с това и
активното му участие в националната икономика, за да изпълни основната си
роля – да повишава жизненото равнище на населението.
Поземлената реформа в България започва с приемането на Закона за собствеността и ползването на земеделската земя (ЗСПЗЗ), гласуван в Народното събрание през 1991 г. Процесът на възстановяване на частната собственост
на земеделските земи след приемането на закона протече бавно и мъчително.
Основната причина е, че земеделската земя се възстанови на собствениците в
реални граници. Например през 1992 г. се възстановява в реални граници едва
6,2% от земята, през 1995 г. – 4,8% и чак след 10 години, в края на 2000 г. – 98%. С
възстановяване правото на собственост върху земята земеделските стопанства
не можеха да организират производство, да я продават или да я предоставят на
други лица за ползване, защото собствениците на земеделска земя не разполагаха с нотариални актове, които се издават на основата на утвърдени планове
за земеразделяне.
Процесът на възстановяване правото на собственост приключи в края
на 2000 г., но земеразделянето между наследниците продължава и сега. Затова
няма достоверна информация за броя на реално владеещите земеделски земи.
С придобиване правото на владеене и разпореждане собствениците на земеделски земи са над 2 милиона. Те разполагат с над 20 млн. дка земя, възстановена на собствениците и на наследниците на маломерни участъци с размер
от 2–5 до 20 дка. Така започна изграждането и функционирането на голям брой
натурални земеделски стопанства на физически лица.
Изводът е, че поставената с поземлената реформа цел не се постигна.
Практиката показва, че реформата се проведе по погрешен модел. В подкрепа
на този извод ще приведем следните примери.
Първо. Немалък е броят на учените и политиците, които възприемат тезата, че основната задача на поземлената реформа се свежда до възстановяване
правото на частна собственост върху земята. Не се прави разлика между понятията трансформация и реформиране на собствеността.
Възстановяването на собствеността върху земята е правен акт. С него се
извършва само трансформиране (преобразуване), т.е. смяна в правото на соб-
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ствеността, а не реформиране. Практиката потвърди това. Земеделската земя
е възстановена в реални граници, в резултат на което започна бавен и мъчителен процес за реформиране чрез създаване на нови организационни форми
за нейното стопанисване, на нови поземлени отношения и на институции за
тяхното управление.
Второ. Цените на селскостопанските продукти се либерализират през
1991 г., в период, когато не бяха изградени новите организационни структури,
т.е. не се бяха появили основните производители на селскостопанска продукция. Целта беше да се създадат необходимите условия за развитие на пазарната
икономика в отрасъла, да се постигне по-висока производителност като фактор
за икономическото развитие на селското стопанство. Тя обаче не се осъществи.
България продължава да заема едно от последните места в Европа по производителност на труда във всички отрасли, вкл. и в селското стопанство.
Трето. Не се осигури защита на собствеността. В процеса на трансформация на земеделската земя и ликвидиране на функциониращите организационни форми по оценка на икономистите близо 15 млрд. лв. имущество в отрасъла е присвоено по незаконен начин от различни субекти, съзнателно или не
с подкрепата на управляващите, и отрасълът се лиши от основни средства за
производство.
Четвърто. Поради невъзможността да обработват земята си голяма част
от собствениците се принудиха да я предоставят на други субекти за стопанисване, някои от които се възползваха от непълнотата в нормативните актове,
които регламентираха арендните отношения, и невинаги изплащаха договорените ренти или наема за ползваната земя. Освен това, възползвайки се и от
ситуацията, че предлагането превишава търсенето за ползването на земеделска
земя, те си присвоиха правата на привилегирована страна, която диктуваше
условията при сключване на арендните договори.
Пето. Селскостопанският производител остана незащитен срещу кражби
на готова продукция.
Шесто. Поради погрешно тълкуване на същността и на принципите на
пазарната икономика, селскостопанските производители бяха изолирани от
институционална подкрепа в своята дейност. Възприета беше погрешната теза,
че при пазарното стопанство пазарът регулира всички процеси в отрасъла чрез
цените и другите механизми. През последните четири години управляващите
коригираха своето чисто пазарно поведение. Тяхното отношение се промени и
на стопанските субекти в селското стопанство се оказва значителна финансова,
организационна, правна, консултантска и друга помощ.
Това са само част от проблемите, породени от погрешно изпълнявания модел на структурната реформа в аграрния сектор.
В страните от бившия социалистически лагер резултатите от структурната реформа в селското стопанство се оценяват по различни критерии. Един от
тях, който заема важно място в анализа, е промяната в организацията на управление в двете й съставни части – обект и субект.
У нас са допуснати слабости по изграждането на организационните форми
в селското стопанство. Не е изяснено развитието им в новите условия и тяхна-
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та интеграция в хоризонтален и вертикален аспект. Изградената управленска
структура в новите организационни форми в повечето обекти е заимствана от
съществуващите форми преди политическата реформа от 1989 година.
Промяната в обекта на управление се свързва не само с възстановяване
правото на собствеността върху земята, а и с организацията на поземлените
ресурси. По-конкретно – с изграждането на пазарно ориентирани организационни форми с рационални размери, ефективно работещи в динамична маркетингова среда, и с разпределението и ефективното използване на земеделската
земя като основно средство за производство в селското стопанство.
Промяната в субекта на управление се свърза с внедряването и използването на маркетинга като начин на управление на стопанските организации.
Ежегодно провежданите маркетингови проучвания на пазара на земята у
нас5 налагат следните изводи:
1. С всяка година пазарът на земята става все по-активен и динамичен. През
1998 г. сделките за покупко-продажба на земя са инцидентни. През 2000 г. вече са
сключени над 30 хил. сделки за 600 хил. дка земя. През последните години – 2006,
2007 и 2008, те са съответно 101 хил., 125 хил. и 134 хил. броя, а продадената земя
е 949, 1152 и 1374 хил. дка. Успоредно с това растат и пазарните цени на земята.
Основните субекти на пазара – собствениците и купувачите, имат различни
мотиви за осъществяване на сделки със земя. Основният мотив на собствениците за продажба на земя е, че не разполагат с необходимите финансови и технически ресурси да я стопанисват. Не е малък броят и на собствениците, които
живеят в градове и значителната отдалеченост от земята им създава трудности
при ползването. Съществува и трета група собственици на земя, които уважават
ценността на земята, но я продават, за да решат свои финансови проблеми.
Мотивът на купувачите на земеделски земи след 1989 г., когато се сложи началото на сделките със земя, е да си осигурят ресурс за земеделско производство. На един по-късен етап, след 2002 г., поради намаляването на пазарните цени
интересът към закупуване на земя бе приоритетен, смяташе се за инвестиция в
бъдещето – тъй като през следващите години се очакваха високи пазарни цени.
2. Активизирането на пазара на земята осигури преразпределение на поземлените ресурси, което в повечето случаи е с цел групиране на земите. Процесът на уедряване е движещ мотив за покупко-продажбата на земя.
3. Активизира се присъствието на инвестиционни фондове на пазара на
земеделски земи. Изкупуват се земи с различно предназначение, без ограничение в размера им. В това те са улеснени от нормативната уредба, която не ограничава възможността за промяна на предназначението на земите. Инвестиционните фондове се възползват и от ниските цени на земята у нас. В сравнение с
цените в европейските страни в България те са много по-ниски.
4. През последните години у нас се изградиха немалък брой акционерни
дружества, които изкупуват земеделски земи, за да ги препродават на по-високи цени. Ако този процес не се регулира нормативно, в бъдеще българската
земеделска земя може да се окаже собственост на чужди компании и това да ни
струва скъпо, защото ще е застрашена националната ни сигурност.
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5. Утвърждават се и се развиват и арендните отношения в страната. Растат
броят на арендните договори и размерът на арендуваната земя. През периода
2006–2008 г. броят на арендните договори достига 480 хил. броя, а арендуваната земя общо за страната е в размер на 10 772 хил. дка. Размерът на рентното
плащане за всички райони е от 5 до 53 лв. Следователно арендата като начин
за уедряване на земеползването у нас се развива и съдейства за просперитета на аграрния сектор. Необходимо е обаче да се усъвършенства нормативната
уредба, да се отстранят недостатъците в нея, да се регулират тези отношения в
определени юридически граници.
Основен фактор за интензивното използване на земеделската земя е достъпът на земеделските стопани до земеделска техника и рационалното й използване за механизиране на процесите на селскостопанското производство.
По информация на МЗХ през 2003 г. броят на тракторите у нас е 54 446,
през 2005 г. – 52 069, а през 2007 г. – 51 630. Същевременно броят на земеделските стопанства със собствени трактори през последните две години е намалял
с 1184. Макар и незначително, намалява и броят на комбайните. В стопанствата
на физически лица са 71% от тракторите и 46% от комбайните. Поради малките размери на тези стопанства техниката, с която разполагат, не се използва
ефективно. Относителният дял на морално остарялата техника е висок, поради
което тя е в лошо техническо състояние и значително оскъпява производството. Над 90% от земеделските стопанства, поради лошо финансово състояние, не
поддържат и не ремонтират наличния си машинен парк. Липсват и необходимите резервни части и квалифицирани кадри за осъществяване на качествен
ремонт на техниката.
Като цяло може да се направи изводът, че енерговъоръжеността на селското стопанство е на незадоволително равнище. Сегашното състояние на механизацията в земеделието не създава условия за конкурентоспособна селскостопанска продукция.
Трудът, като основен производствен фактор, е свързващото звено между останалите фактори във всеки работен процес. Дори високомеханизираните и автоматизираните процеси, където той е заменим, ограничен и зависим, са невъзможни без неговото пряко участие. В много по-голяма степен
това се отнася за земеделието. Поради характера на предметите и оръдията
на труда, човешкият фактор в земеделието не само не може да бъде изключен, но и не може да бъде сведен само до наблюдение и контрол. За изпълнението на всеки работен процес, действие и трудова операция са необходими
управленски решения, специфични познания и квалификация, т.е. активно човешко участие. Ролята и значението на човешкия капитал при новите
изисквания към земеделието нарастват. Без участието и мотивираността
на човека е невъзможно да се повишава конкурентоспособността на производството, да се развива неговата функционалност и да се разнообразява
селската икономика. Постигането на тези цели и изпълнението на поетите
договорености към ЕС зависят много от състоянието на човешките ресурси
в селските райони, от качеството на работната сила в тях. Във връзка с това
сега с особена острота възниква необходимостта от анализ на протичащи-
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те демографски процеси в българското село, от разкриване на проблемите
в количествения и качествения състав на работната сила, от проследяване
на равнището и динамиката на доходите и на разходите на селските домакинства. Само на основата на тези проучвания могат да се обосноват и да
се предприемат актуални и ефективни мерки за повишаване на заетостта и
на доходите в селските райони съобразно с приоритетите на европейската
стратегия по заетостта в новите условия.
Състоянието и развитието на човешките ресурси се предопределя от протичащите демографски процеси у нас през преходния период. Съществува
трайна тенденция към намаляване броя на населението както в страната като
цяло, така и в почти всички райони на планиране. През последните години се
утвърждава положителна тенденция към забавяне темпа на намаляване на населението у нас, обаче обезлюдяването в редица райони продължава. В края
на 2007 г. 146 села са напълно обезлюдени. В селата проявлението на демографската криза е много сериозно, независимо че намаляването на населението е затихващо. Стойността на коефициента на естествен прираст в тях за последната
година е минус 12,2% и той е около 2,5 пъти по-висок от средния за страната и
6,42 пъти по-висок от средния в градовете. Това се дължи на по-високата смъртност и по-ниската раждаемост в селата6.
Мобилността на пазара на труда и възможностите за диверсификация на
дейностите в селските райони зависят и от протичащите миграционни процеси
в страната. В близкото минало те имат различна интензивност и посока. През
последните няколко години миграцията от селото към града намалява, но през
2007 г. този миграционен поток отново се увеличава, като интензитетът му достига 29,0 на хиляда. Съществено влияние върху демографската ситуация у нас
оказва и повишената през последните години външна миграция, и то предимно
на млади и квалифицирани лица.
Интерес в това отношение представлява мястото на България сред останалите европейски страни. Независимо от протичащите демографски процеси,
страната ни е все още с по-висок относителен дял на селско население в сравнение с високоразвитите европейски страни като Белгия, Франция, Испания и
Чехия. Същевременно делът на селското население у нас е по-нисък, отколкото
в Гърция, Румъния и Полша.
Преустройството на земеделието в съответствие с изискванията на Европейския съюз ще принуди отрасъла да намали високата заетост в него до равнището на средноевропейските стандарти. От тази гледна точка оценката на
демографските тенденции не може да бъде вярна и обективна, без да се отчита
задълбочаващият се процес на стареене на населението в селата.
Анализът на населението и на демографските процеси в българското село
налага следните основни изводи.
Поради отрицателния естествен прираст, поради интензитета и посоката
на миграционните процеси възрастовата структура на населението в селата е
влошена. Живеещите в тях са предимно в трудоспособна и над трудоспособна
възраст. Това е ограничаващ фактор за икономическото развитие на селските
райони и е свързано с големи социални разходи. При тези условия трудно може
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да бъде изпълнена новата роля на земеделието за многофункционално развитие, за опазване на околната среда, за ефективно участие във възраждането по
места. Дребните натурални стопанства на пенсионери няма да могат да диверсифицират своята дейност с оглед по-пълното използване на ресурсите и да я
допълват с други дейности, които са нейно продължение.
От социално-икономическа гледна точка особено остра е необходимостта
от създаване на условия за възраждане на малките градове и за нарастване на
по-големите села. Съсредоточаването на селското население в тях ще доведе до
подмладяването им, до създаване и развитие на средни и едри фермерски стопанства със земеделско производство, насочено към нови дейности, към модернизиране на цехове и предприятия за преработка на ягодоплодни, на зеленчуци
и други продукти, така търсени на европейския пазар. Ще стане възможно попълно да се използват благоприятните природно-климатични дадености у нас.
Решаването на този проблем поставя редица задачи, свързани с механизирането на труда, с повишаването на неговата енергоемкост и производителност,
образованост и квалификация, както и с осигуряването на по-големи възможности за реализиране на доходи и печалба от неземеделски дейности. Действен
фактор за постигането на тази цел е усвояването на инвестициите по Програмата за развитие на селските райони.
Сериозни проблеми съществуват и в икономическата активност, в заетостта и безработицата в селата. Коефициентът на икономическата активност
през преходния период в селата е в границите от 39,3% до 42,0%7. При растеж
на работната сила в тях с 18% той нараства с 6,8%. Съотношението между
работната сила и населението извън нея е неблагоприятно. Работната сила е
42,0%, а населението извън нея – 58,0%. През целия период коефициентите на
заетост в селата са не само по-ниски, отколкото в градовете, но и разликата
между тях се увеличава от 7,3 през 2003 г. на 11,9 през 2007 г. Това се отнася
и за коефициентите за безработица, което е основен проблем в селата, като
се има предвид дългосрочната безработица. В селата тя е три пъти по-висока
в сравнение с градовете. В десетки общини безработицата надвишава 30%, а
делът на продължително безработните е много висок. Възрастовата структура на заетите в селското стопанство също е неблагоприятна. Възрастното
население, над 65 години, работещо в отрасъла през последните години, заема
над 46,0% от работещото население на тази възраст в страната. Следователно
в близко бъдеще, когато това население излезе извън състава на работната
сила, страната ни ще се окаже затруднена да отглежда трудоемки, с ниска степен на механизация култури, за които у нас има прекрасни природно-климатични условия и с които тя с успех може да се конкурира на европейския
пазар. Друг основен проблем е ниското образователно равнище на работната
сила в земеделието. Около 60% от живеещите в селата са с основно, начално
и по-ниско образование. Голяма част от селскостопанските специалисти през
периода на реформата останаха без работа и напуснаха отрасъла. През последните години на пазара на труда се чувства остра нужда от квалифицирана
и обучена работна сила, която може да управлява и да изпълнява сложни и
отговорни дейности, свързани с отглеждането на растенията и животните.
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Човешките ресурси в селските райони и техният професионализъм може да
се окажат ограничаващ фактор за превръщането на България в прекрасна
градина с овощия, зеленчуци и животновъдни ферми, ограничаващ фактор
за интегрирането с преработващи предприятия, ограничаващ фактор за възстановяването на селския бит и култура.
Какъв е стандартът на живот в селските райони? Мотивирани ли са живеещите в тях да създават жизнени стопанства за активно участие в бизнеса?
Генерират ли се възможности за диверсификация и интегрирано развитие на
селските райони?
В това отношение са налице следните тенденции:
1. През преходния период равнището на общия доход на едно лице се увеличава. През 2008 г. този показател спрямо 2000 г. в градовете е 237,7%, а в селата е 187,1%. Разликата в размера на общия доход на едно лице в градовете и в
селата се увеличава значително.
2. Паричните доходи средно на лице и в градовете, и в селата нарастват
по-бързо от общите му доходи. Изменя се съотношението между тях, което е
доказателство за намаляване зависимостта на стандарта на живот в селските
райони от натуралното стопанство. За периода 2000–2005 г. паричните доходи заемат около 66–67% от общите доходи на едно лице в селата, а през 2008 г.
– 90,5%.
3. Основен източник на доходи в селата през последните няколко години
е работната заплата. През 2008 г. тя заема 37,0% от общия и 40,8% от паричния
доход на едно лице. В периода 2000–2005 г. се изменя установената тенденция
основен източник на доходи за домакинствата, живеещи в селата, да е домашното стопанство. Независимо от това равнището на работната заплата на един
зает в селата в сравнение със заетия в другите отрасли на народното стопанство
е едно от най-ниските в страната. Средната годишна работна заплата на наетите в отрасъла по данни от аграрния доклад на МЗХ за 2008 г. е 3660 лв. и е 70%
от средната годишна работна заплата за страната.
4. Социалните плащания в селските домакинства през периода на прехода
нарастват 2,3 пъти. От 2000 до 2005 г. те са основен източник на доходи за тях.
През 2006 г. дяловете на доходите средно на лице от социалните плащания и от
работна заплата се изравняват, след което работната заплата изпреварва социалните плащания и през 2008 г. те са съответно 37,0 и 33,1%.
5. Доходите от домашното стопанство в селата намаляват абсолютно и относително. В началото на прехода те заемат най-висок относителен дял в структурата на общия доход, следван от пенсиите и работната заплата. Относителният дял
на дохода от домашното стопанство в структурата на паричния доход намалява
от 10,3 на 4,3%, а в структурата на общия доход – от 36,8 на 11,7%. По абсолютен
размер общият доход от домашното стопанство на едно лице намалява над 2,6
пъти. Следователно през последните години натуралното стопанство вече не доминира в икономическия живот на селските райони, то е насочено преди всичко
към задоволяване с храна и все още не е ориентирано към пазара.
6. Общите и потребителските разходи в селата нарастват на 213,5 и 217,5%.
Месечните парични разходи, вкл. потребителските парични разходи на лице
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през 2008 г., в селата са 208,8 лв. и са само около 87,0 и 72,0% от минималната
работна заплата в страната. През 2000 г. общите разходи в селата заемат 80,6%
от общите приходи, а паричните разходи – 96,8% от паричните приходи. През
2008 г. тези съотношения са влошени. Общите разходи вече заемат 92,0% от общите приходи, а паричните разходи – 95,0% от паричните приходи. Влошават
се и съотношенията между паричните разходи и потребителските парични разходи. Тези тенденции доказват, че независимо от увеличаването на доходите на
живеещите в селата стандартът им на живот не се променя. Паричните и потребителските им парични разходи почти изцяло покриват паричните им доходи
и са предназначени главно за храна, за поддържане на жилищата (вода, електрическа енергия и др.) и за домашното стопанство. Те не могат да задоволяват
изцяло потребностите си от здравеопазване, образование, култура и свободно
време. Размерът на доходите им не създава условия за инвестиции и за развитие на бизнеса в селските райони.
Повишаването на заетостта и на доходите в аграрния сектор зависи преди всичко от мобилизирането на ресурсите в него, от използването на целия
комплекс от взаимносвързани фактори, обуславящи размера и стабилността
на техните източници. В този сложен комплекс от фактори политиката в областта на труда има трудната задача да синхронизира интересите на носителите на работна сила с интересите на работодателите и с интересите на обществото. Особеното в селските райони при новите условия е, че използваните
за целта активни, пасивни и алтернативни политики трябва да осигуряват заетост и доходи не само и не главно от земеделието, а заетост и доходи в селото
и в района като цяло. Налага се чрез правните норми, принципи, механизми и
институции да се отчитат специфичната роля, мястото и значението на всеки
фактор за икономическия, финансов и социален просперитет в селата, за едновременно оценяване на труда не само като фактор, а и като резултат. Става
дума за създаване на заетост и за осигуряване на доходи за производителен
труд. Действително трудовата заетост в селските райони е основен източник
на доходи. Но не всяка заетост е фактор за финансово-икономическия просперитет на стопанските единици в тях. Определящо значение за просперитета имат производителността, фондо- и енерговъоръжеността, а селското
стопанство все още е секторът с най-нискоефективен и най-нископроизводителен труд в страната.
През периода на прехода се промени и организационната структура в земеделието. Това е обективен процес, който се налага от необходимостта да се
изградят конкурентоспособни земеделски стопанства с рационални размери,
устойчиво развиващи се в пазарни условия. През 2007 г. в сравнение с 2003 г.
броят на земеделските стопанства общо за страната намалява с 39,7%, а едноличните търговци и търговските дружества – съответно с 36,3 и 32,4%. Сега
броят на стопанствата с юридически статут „физически лица“ заема 98,97% от
общия брой на стопанствата в страната. Основната част от земеделските стопанства са се специализирали в производството на зърнени и технически култури. Само 3,06% от общия им брой е със специализация в зеленчукопроиз-
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водството, а 6,58% от тях – в трайните насаждения; 55,37% от общия брой на
стопанствата са много дребни, с размери от 0,0 до 0,9 ИE, 37,18% са с размери от
1,4 до 7,9 ИE и само 0,48 са с размери над 250 ИE8.
Поземлените ресурси в страната имат потенциал да задоволяват потребностите с продоволствени продукти на три пъти по-голям брой население и
да се произвеждат значително количество стоки за износ в прясно и преработено състояние. През периода на прехода обаче площите със селскостопанско
предназначение намаляха с 273 060 ха, използваната земеделска площ намаля
с 577 797 ха, а обработваемата земя – с 365 194 ха. Изменя се производствената структура в земеделието. Нараства делът на нископродуктивните площи
– постоянно затревените, угарите и ливадите. Водещо място заемат екстензивните култури. През 2008 г. със зърнено-житни култури е заета 57,3% от
обработваемата земя, независимо че през периода 1999–2008 г. абсолютният
размер на площите им намалява от 2 на 1,7 млн. ха. В структурата на зърнените култури най-висок дял има пшеницата. Площите на маслодайните култури
през този период се увеличават от 691 на 827 хил. ха, като делът на слънчогледа е в границите от 98,6% до 87,5%. Маслодайните култури по заета площ
са на второ място след зърнено-житните култури. Площите с тютюн – поради
намаленото търсене, ниските цени на реализация на вътрешния пазар и недостатъчната финансова подкрепа на производителите – ежегодно намаляват
след 1999 г. Общата площ на зеленчуците в началото на прехода е 109 349 ха,
а през 2008 г. – 64 688 ха, което е 58,56% в сравнение с 1999 г. Сега зеленчуците заемат само 2,01% от обработваемата и 1,2% от използваемата земеделска
площ на страната. Драстично намаляват площите на доматите. Причините за
това са комплексни – висока трудоемкост, трудности при реализацията, ниски цени на изкупуване на готовата продукция и др. Значително намаляват
площите и на овощните насаждения и лозята. През 2008 г. те заемат съответно само 1,37 и 1,98% от използваемата земеделска площ в страната. Интересът към възстановяване на интензивното производство у нас е недостатъчен,
въпреки че програмата за развитие на селските райони предоставя широки
възможности за това.
През периода на прехода негативните тенденции в структурата на производството в аграрния сектор могат да се резюмират, както следва:
1. След 1989 г. се формира едностранчива продуктова структура. Увеличават се площите на зърнено-житните и маслодайните, а се намаляват площите на
интензивните култури. През 2008 г. зърнено-житните и маслодайните култури
заемат 84% от обработваемата земя, а интензивните култури (тютюн, зеленчуци и овощни) – 5,3%.
2. Променя се съотношението между двата основни отрасъла – растениевъдство и животновъдство. Формираните пропорции с преимуществено развитие на растениевъдството – от 45 на 55% за 1989 г. и от 64 на 36% за 2008 г.
– оказват неблагоприятно влияние за осигуряването на местния пазар с хранителни продукти и суровини за преработка.
3. След 1989 г. производството на животинска продукция, на свинско, телешко и говеждо месо намалява повече от 5 пъти. С тенденция към намаление
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е и производството на мляко. От животновъдството само птицевъдният сектор
преодоля спада и през последните години показва динамично развитие.
4. Балансът между производството и потреблението на основните продукти показва недостиг на български стоки на националния пазар от почти всички видове плодове, основни зеленчуци и меса. Вносът на месо непрекъснато
нараства – от 51 хил. т през 2001 г. на 154 хил. т през 2008 г. (включително карантии). Произвежданото в страната говеждо и телешко месо задоволява само
21,5% от търсенето на вътрешния пазар.
5. През последните години в структурата на аграрния експорт продуктите
от хранителната индустрия, като стоки, които са с по-голяма добавена стойност през отделни години, отстъпват водещата си позиция на непреработените
земеделски стоки.
Устойчивостта на тези негативни тенденции през периода на преход показва, че те са резултат от неефективно съчетани основни фактори на селскостопанското производство – раздробена земя, недостатъчен капитал и влошена
възрастова структура на работната сила.
България е пълноправен член на ЕС и прилага всички механизми на общата селскостопанска политика (ОСП) за подкрепа на сектор “Земеделие“. Подкрепата за отрасъла за периода 2007–2013 г. се осъществява чрез финансиране
от три фонда: Европейски земеделски фонд за гарантиране; Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за развитие.
Близо 6 млрд. евро ще могат да се усвоят от земеделието и от селските райони.
През приблизително трите години от присъединяването българското земеделие получи най-реална подкрепа от Европейския земеделски фонд за гарантиране, чрез който се осъществиха директните плащания на единица площ,
интервенционните мерки, плащането на експортни субсидии.
За периода 2007–2013 г. средствата, предвидени за директни плащания, са
в размер на 2 582 510 000 евро.
За 2007 г. общата сума за директни плащания възлизаше на 202 097 000
евро (395 261 313 лв.), което позволи плащането на 103,86 лв./ха допълнение
с национални доплащания към директните плащания (НДДП) в размер на
60 536 112 евро, или общо 41,43 лв./ха, осигурени от ПРССР и от задължителното национално съфинансиране към тях. От предвидените средства са усвоени 321 млн. лева от 74 хил. земеделски стопани.
За 2008 г. предвидената сума за директни плащания беше в размер на
248 821 000 евро (486 644 112 лева), което позволи плащане в размер на 127,78
лв./ха, допълнени с НДДП в размер на 141 024 350 евро общо, осигурени от
ПРССР, от задължителното национално съфинансиране към тях и от държавния бюджет, или 92,97 лв./ха. Освен това за 2008 г. България предостави
НДДП за животновъдния сектор – за мляко и за овце майки, в размер на 60
млн. лева.
За 2009 година предвидената сума за директни плащания възлиза на
287 399 000 евро (562 094 964 лв.), което позволява плащане в размер на 147,70
лв./ха при площ от СЕПП от 38 млн. дка. Съгласно Закона за държавния бю-
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джет за 2009 г. за НДДП са гарантирани 211 млн. лв. (150 млн. лв. за НДДП на
площ и 61 млн. лв. за животни). Към НДДП за площ се добавят близо 108 млн.
лв. от бюджета на ПРССР и задължителното национално съфинансиране към
тях. Близо 95 хил. земеделски производители са включени в схемите на плащане на единица площ. За 2009 г. се прилагат седем схеми за плащане, които
бяха в сила и през 2008 г. Одобрените схеми за национални доплащания са четири: Схема 1 – единно плащане на цялата допустима за подпомагане площ по
СЕПП с изключение на заетите с винени лозя, малини и ягоди за преработка,
с тютюн и на постоянно затревените площи; Схема 2 – изплащат се необвързани с производството субсидии за говеда, техният размер зависи от броя на
животните в стопанството, които са включени в Системата за идентификация
на животните на НВМС към 28.02.2009 г.; Схема 3 – изплащат се субсидии, необвързани с производството, за овце майки и кози майки, те зависят от броя
на включените в системата за идентификация на животните в НВМС; Схема
4 – субсидии, обвързани с производството, подпомагат се стопанства, които
към датата на подаване на заявленията са отглеждали повече от 20 овце майки
и/или 20 кози майки. Очаква се директните плащания за годината да възлязат
на около 25 лв./дка.
Влиянието на ОСП върху развитието на земеделското производство е с
променливи характеристики през тези три години.
Две противоположни тенденции се отчитат в развитието на българското
земеделие:
За обикновения наблюдател българското земеделско производство показва макар и бавен, но несъмнен напредък.
Признаците на този напредък се изразяват в следните важни обстоятелства:
– Намаляване на угарите. През 2008 г., по данни на Агростатистиката към
МЗХ, в категорията “Угари“ са отчетени 229,5 хил. ха, това е 7,5 на сто от обработваемата площ. Намаляването на угарите през 2008 г. спрямо 2007 г. е с 21,3
на сто.
– Увеличаване на земеделската техника. За периода 2007–2009 г. закупената и регистрирана земеделска техника се увеличава по темпове неколкократно. Например през 2006 година са закупени нови 931 колесни трактора,
107 зърнокомбайна и 1691 броя прикачен инвентар и стационарна техника и
това представлява средногодишният актив в придобиване на техника за периода 2003/2006 г. През периода 2007–2009 г. са закупени нови 3694 колесни
трактора, като най-голям брой е регистриран през 2008 г. – 1617. Новите комбайни са 700 за периода, като през 2009 г. са 318. Значително е увеличен броят
на сеялките – 1699.
– Намаляване на броя на земеделските стопанства и в същото време увеличаване на средния им размер. Информацията за движението на земеделските
стопанства е на база последното преброяване на земеделските стопанства от
2007 г. Броят на земеделските стопанства през 2007 година е 493 133, или спрямо 2005 г. те са по-малко със 7,8 на сто. Средната ИЗП на стопанство през 2007 г.
е 63,3 дка, докато през 2005 г. е 52,4 дка.
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Среден размер на земеделски стопанства по вид (дка)
2005 г.

2007 г.

17,8

21,7

Еднолични търговци

1643,2

2236,2

Кооперации

5841,8

6282,9

Търговски дружества

3982,9

4434,9

Сдружения и др.

1992,5

4622,1

Физически лица

– Увеличаване на производството на основни зърнено-житни култури. С
изключение на 2003 и 2007 г., които бяха неблагоприятни в климатично отношение, през останалите години се наблюдава устойчива тенденция на растеж
на производството и на получаваните средни добиви.
– Намаляване на броя на селскостопанските животни. За периода 2005–
2008 г. се наблюдава непрекъснат спад на броя на животните във всички категории. Причините следва да се търсят както в ниската конкурентоспособност на
фермите, така и в необходимостта от значителни инвестиции, които следва да
се направят, за да отговарят фермите на изискванията на европейските регламенти. Отделно от това конкуренцията на европейските производители е значителна и оказва влияние най-вече върху цените. За периода 2005–2008 г. броят
на кравите е намален с 10 на сто. Подобно е състоянието и на овцевъдството.
Изключително големите изисквания в сектор свиневъдство, свързани с прилагането на политиката по безопасност на храните, и агресивната конкуренция
на старите страни – членки на ЕС, доведоха до намаляване броя на свинете с
близо 20 на сто. Спад е отчетен и в птицевъдството – близо с 18 на сто.
– Лозарството, овощарството и зеленчукопроизводството по отношение на заети площи показват тенденция към намаляване. Най-драстично
намаляват площите за зеленчуци и съответно производството им. Отчетеният спад за периода 2005–2008 г. е с общо 30 на сто. С по-ниски темпове е
намалението на площите при трайните насаждения. Причините следва да се
търсят най-вече в пазарната реализация, в конкуренцията, а също и в липсата на работна ръка.
– Доходите от животновъдството, както и от интензивните култури, включително от овощарството и лозарството, не показват тенденция към увеличаване. През последните години структурата на работната сила в селските райони
се подобрява – нараства заетостта и намалява безработицата. Броят на заетите
в земеделието обаче намалява: коефициентите на икономическа активност и заетост в селата остават по-ниски, отколкото в градовете, като основен проблем
все още е дългосрочната безработица в селата. Неблагоприятна остава възрастовата и образователната структура на заетите в земеделието. Секторът е в графата за най-нискоефективен и най-нископроизводителен труд в страната.
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Причините за инертността на земеделските стопанства са много и се коренят в нашите аграрни условия.
1. Земеделското стопанство е непостоянна величина. Това е първата и найглавна причина за ниската му доходност. То се дели, понякога се увеличава или
пък променя собственика си, неговото изменение не зависи от силите и средствата на собственика. Трансформации винаги са възможни и засягат не само
земята, а и активите.
2. Формата на земеделските стопанства е лоша. От 481 хил. земеделски стопанства 476 хил. са на физически лица, които обработват 10 млн. дка земя – 30
на сто от обработваемата площ. Това е една много сериозна спънка за напредъка на българското земеделие. Разпокъсаността на земята пречи за разумното й
стопанисване.
3. Несигурност в притежанието.
Един от факторите, които оказват влияние върху рационализирането на
земеползването, е данъкът върху земята. Дискусията “за“ и “против“ въвеждането на този данък продължава с години. Привеждат се аргументи, обсъждат се противоположни становища, определят се стартови позиции за неговото въвеждане. Привържениците на данъка върху земята отстояват тезата,
че той ще играе ролята на икономическа принуда за развитие на поземления
пазар и за уедряване на земеделските парцели. Редица икономисти приемат
данъка като икономически лост, който ще накара собствениците на земя да
решат какво да правят с имотите си – да ги обработват, да сключват арендни
договори или да ги продадат.
Становището ми по този въпрос е, че с въвеждането на този данък процесите на земеползване и рационализиране на земеделските стопанства няма да
се реализират, най-малкото защото в повечето случаи той ще бъде санкция за
живеещите на дадена територия собственици. Данъкът върху земята ще има не
стимулираща, а по-скоро наказателна функция и няма да е справедлив.
Развитието на тази теза ни води към разглеждане на още един важен въпрос, който също е обект на обсъждане – анализа на понятията комасация и
кадастър.
Въпросът за комасацията на земята у нас е тясно свързан с въпроса за
кадастъра, а последният – с налагането на справедливи поземлени данъци.
Поземленият кадастър има за цел да установи и точно да фиксира размера и
границите на поземлените владения, както и да ги категоризира по доходност
за едно по-справедливо данъчно облагане. Ето защо той по принцип и в своя
генезис е елемент от фискалната политика на държавата.
Комасацията на земите има за задача да събере и да групира на едно или
няколко места поземлената собственост на земеделското стопанство с цел да
се получи по-голям доход от него. Има смисъл тя да се приложи най-вече при
стопанствата, чиято доходност е намалена от раздробяването. В процеса на
комасация на земята се включват и дейностите по създаване на кадастър, тъй
като без него не може да стане справедливо земеразпределение. Комасация
може да се извърши и на земи, които не са предварително кадастрирани. Кадастърът и комасацията на земите имат общо в това, че и в единия, и в другия
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случай се започва с установяване на собствеността и с фиксиране на границите и качеството на земята.
Комасацията и кадастърът се базират на четири основни принципа:
– Стопанско-икономическа основа, с която се определят точно размерът
на поземлените владения и тяхната категоризация.
– Техническа основа – ортофотокартите и описание на владенията.
– Юридическа основа – има за цел да установи правоотношенията между
земепритежателите, да покаже правата и задълженията, които има всеки притежател на поземлен имот.
– Финансова основа – има за цел да обложи с данък, който да съответства
на количеството и качеството на дохода от земята.
Кадастърът у нас обаче не може да постигне своите цели. При наличието
на Закон за наследството, при свободната покупко-продажба на земята, при подвижността на границите на имотите, с което поне за последните две десетилетия става раздробяване на поземлената собственост, промяна на собствениците
и границите – нито едно фиксиране на тази собственост не може да бъде трайно. След повече от седем години работа по въвеждането на проекта „Кадастър и
имотен регистър“ към настоящия момент изработен кадастър има само на около
12 на сто от територията на страната, и то на урбанизираната територия. Останалата част от България трябва да влезе в регистъра до 2015 година.
Извод: кадастър не е възможен в краткосрочен план, следователно и данък
върху земята е невъзможен поради факта, че той няма да бъде нито актуален,
нито справедлив.
Необходима е дългосрочна стратегия за българското земеделие, визираща
проблемите, които имат значение за неговата конкурентоспособност. Финансовите ресурси по линия на ОСП са един фиксиран елемент и възможност за
реализиране на дългосрочни бизнеснамерения в сектора. Но в същото време
конкуренцията от страна на старите страни членки от гледна точка на финансови ресурси, земеползване, използвана техника, технологии ни задължава да
подредим въпросите на собствеността и ползването на земеделските земи по
начин, който да работи за ефективността на нашето земеделие.
От особено значение за превръщане на земеделието в конкурентоспособен участник на пазара, за постигане на ефективна заетост и на високи доходи
е внедряването на постиженията и разработките на аграрната наука в него. За
целта е необходим механизъм за обединяване интересите на производители и
изследователи. Необходим е оптимален вариант за ангажиране на аграрната наука с проблемите на практиката. За разработване на програмата за промяна на
аграрната политика е важно да се използва научният потенциал на Селскостопанската академия.
Изискванията към науката са многостранни, но на този етап най-важното е да се докаже пред обществеността, че е необходима, за да не се гледа и на аграрната наука като на непроизводителен консуматор на бюджетни
средства. Участието на селскостопанската наука в процесите на земеделието
е една от предпоставките за преодоляване на кризата в земеделието. Затова
нашата стратегическа задача, не само за 2010 г., а и за години напред, ще е уве-
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личаване на публичните средства по национални и европейски програми за
финансиране на експерименталната работа в аграрното направление и за бързо внедряване на научните продукти за безусловно гарантиране на неговото
бъдеще. Пътят ни напред е отваряне на системата към аналогичните структури в страната, осъществяване на ефективно и ползотворно двустранно и
многостранно сътрудничество и витализиране на връзката „наука–производство“; адаптиране на системата и на отделни структури към конкретните
изисквания на потребителите и превръщане на науката в мост към бъдещето,
в истински полезен ресурс за нови практики и условие за развитие на отрасъл
„Земеделие“.
Трябва да се разбере, че скъсяването на дистанцията между земеделието у
нас и в напредналите страни не е само въпрос на време и средства, а е потребно ефективно включване на аграрната наука в съвременните иновации, което
може да стане само ако това е добре осъзната от всички необходимост.
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ългарската икономика преминава през своята
първа сериозна циклична криза след скъсването с командно-административния модел на организация и управление на икономиката. При това става
въпрос за криза с глобален характер, инициирана отвън. В тези условия е нормално да очакваме в
гражданското общество да се водят активни дискусии по характера на проблемите и начините за справяне с кризисните явления.
Очакванията за дискусия са още по-естествени сега, след парламентарните избори в средата на
2009 г., след формирането на ново парламентарно
мнозинство и по време на дебатите около новата
икономическа политика и новата бюджетна програма на правителството на ГЕРБ.
Очакваната предизборна и следизборна дискусия обаче не се състоя.
Писането на икономическа програма е изключително сложна дейност, която би трябвало
да включва задълбочен анализ на икономическото
развитие на съответната страна, както и отчитане
на глобалните тенденции и на специфичните интереси на социално-класовите групи, към които е
ориентирана програмата. За парламентарните избори 2009 е характерно това, че почти няма икономическа платформа, която да отговаря на формулираните изисквания.
Съставянето на икономически програми за съжаление отдавна се е превърнало в рутинна дейност
на партийните номенклатури. То много често е механично събиране на лозунги и дефиниции от съответния идеологически спектър, най-често от т.нар.
неолиберализъм, към което се добавят числа, обикбр. 11/12 – год. XII
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новено с цел впечатляване на електората.
Тази рецепта за писане на програми е сравнително добра, когато основните тенденции в рамките на глобалната икономика са относително ясни и
механичното повтаряне на икономико-политически клишета не носи особен
риск. При смяна на глобалната парадигма обаче програмите могат да бъдат
“в час“ само ако авторите са успели да отчетат новите тенденции и да схванат
същността на протичащите събития. Тази задача, с много малки изключения,
определено не се оказа по силите на партийните стратези.
Това, което се случи през последната година, е срутване на цялото здание
на неолиберализма. Банковите системи на САЩ, Великобритания и останалите развити страни с пазарна икономика са полунационализирани, вътрешното търсене се регулира в кейнсиански стил, МВФ се отказа от Вашингтонския
консенсус и се опитва да стабилизира търсенето в глобалната икономика,
надзорът върху финансовите пазари се засилва. Международната търговия
и международното движение на капитали от фактор на глобалния растеж се
превърнаха в източник на кризисни явления. Предстои технологическа революция, свързана с енергетиката и опазването на околната среда. Самото
излизане от кризата е обект на глобална и регионална координация.
Заинтересуваният читател на предизборни икономически програми в
България обаче напразно би търсил някакво отражение на глобалните процеси на местно равнище. Вместо това е налице почти тотално господство на
неолибералната доктрина, при това в особен, “българоцентричен“ вариант.
Същността на българския неолиберализъм, който беше нещо като доктрина на правителството на тристранната коалиция, а в немалка степен и на
сегашното правителство, е в това, че той разглеждаше нашата икономика като
някакъв финансов тигър, неуязвим за кризата. Според тезите на предишното
правителство, а в специфична форма и в голяма част от останалите неолиберални програми, българската икономика понасяла външните шокове по-леко
поради измислената смекчаваща роля на “буферите“, които правителството
предварително било заложило.
Странно е, че дори яростните критици на правителството от тогавашните опозиционни партии разчитаха на същите принципи, от които критикуваните преждеуправляващи се ръководеха. Истината обаче е друга, а именно
– най-бедната страна в ЕС, т.е. България, е най-тежко засегната от кризата
и с най-малки шансове за бързо възстановяване. Картината е подобна във
всички останали източноевропейски страни, прилагащи парични режими с
фиксиран валутен курс и с плоско данъчно облагане.
В центъра на неолибералната програмна доминация, предложена на
парламентарните избори 2009, беше икономическата визия на НДСВ. Независимо от изборния провал програмата на НДСВ беше нещо като прообраз
на всички останали икономически програми, включително и на бившата тристранна коалиция, които се оказаха вариации на основния текст, съставен от
“царистите“.
Програмата е истински апотеоз на една безвъзвратно отминала епоха –
приватизация, концесиониране, ниски данъци (включително намаляване на
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ДДС), фискални излишъци, малко държава и така нататък.
Програмата на НДСВ акцентира с особена сила върху фискалните излишъци, които са споменати на няколко места в текста, като своего рода гаранция за успешно излизане от кризата. Ще припомним във връзка с това, че
всички страни, прилагащи успешни антикризисни програми, имат дефицити от порядъка на 7–8 процента от БВП с оглед стимулиране на търсенето и
преструктуриране на икономиката.
Фискалните излишъци и лозунгът „парите да останат при хората“ (т.е. да
намалим данъците, за да стимулираме деловата активност) са двете основни
неолиберални тези.
Авторите на концепцията обаче не са обърнали внимание, че двете идеи
са несъвместими в условията на криза. Спадът на деловата активност така
или иначе намалява приходите на държавата, намаляването на данъците допълнително ги свива. За да се постигне излишък, е необходимо наистина
драстично орязване на разходите. Това обаче означава срив на бюджетните
системи и още по-голямо свиване на вътрешното търсене и на приходите на
държавата. Създава се порочен кръг, от който икономиката трудно може да
излезе.
НДСВ се опитваше да ни убеди обаче, че мерки от типа на 5% намаляване
на осигурителната тежест и други козметични промени са достатъчен стимул
за бизнеса. Тук в допълнение има още един проблем. Дори у икономическите
агенти да останат повече пари, в условията на криза те се стараят да ги задържат като финансови резерви срещу неясната конюнктура, а не да ги инвестират. Т.е. повече финансов ресурс при фирмите не означава непременно
по-висока делова активност. Кризата е момент, когато задължително трябва
да се прояви активната, стимулираща роля на държавата.
Фискалният дефицит не е приумица или неспособност на държавата да
наложи финансова дисциплина. Той е необходимост с оглед разширяване на
вътрешното търсене в условията на рецесия. Обратното на дефицита, фискалният излишък е инструмент за допълнително забавяне на търсенето, подходящ при прегряване на икономиката.
Валутният борд, който е нещо като свещена крава на българския неолиберализъм, не променя тези базови положения, а просто изисква специфичен начин за финансиране на дефицитите. А именно – координиране на
икономическата политика с другите държави от ЕС и привличане на заеми от
международните финансови институции. Само МВФ разполага с 1,1 трилиона долара, специално заделени за целта.
Акцентът върху излишъците е сигурна гаранция за тежки проблеми в
реалния сектор, за ниски доходи и бавно и мъчително излизане от кризата. Към това НДСВ неочаквано прибави и сключването на споразумение с
МВФ. Ако българската икономика можеше да се справи с кризата въпреки
рестриктивната фискална политика, т.е. ако нашите предприятия бяха толкова конкурентни, че да бъдат в състояние да се преборят с глобалния спад
независимо от допълнителните ограничения, които НДСВ искаше да им наложи чрез политиката на излишъци, значи България наистина няма никаква
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нужда от МВФ.
Обратното, ако нашата икономика е слаба и се нуждаем от насърчаване
на търсенето, заем от МВФ е абсолютно необходим. Идеята за необходимостта от външно финансиране показва, че неолибералните стратези не са били
достатъчно убедени в собствените си препоръки и са предпочели да се презастраховат чрез включване на помощ отвън.
В програмата на НДСВ, както и в предизборните програми на всички
останали партии, без никакво изключение, влизаха текстове за намаляване
на бюрокрацията, за борба с корупцията, съкращаване на ненужните разходи и повишаване на ефективността на усвояването на еврофондовете. Тези
действия, които несъмнено са правилни, изискват обаче изключително висок
административен капацитет и компетентност, които нито тогавашното правителство, от което НДСВ беше част, нито което и да е от предишните правителства беше демонстрирало дори в най-малка степен.
Предизборната програма на БСП, водещата партия в тристранната коалиция, беше изцяло в рамките на логическите схеми на интелектуалния
модел на НДСВ. Независимо от това, че програмата на БСП започваше с лозунга, че най-важни са хората, с подразбиране за социално слабите и хората
на труда, конкретните усилия бяха насочени към задачата “да подкрепим
бизнеса, за да осигурим възможности за предприемчивите и активните да
преодолеят кризата“.
Идеята да се помогне на бедните чрез обогатяване на богатите отдавна
беше завладяла умовете и сърцата на някои стратези в БСП и е в основата на
такива мерки като плосък данък без необлагаем минимум. Това, което предлагаше БСП за насърчаване на бизнеса, по същество по нищо не се различаваше от предложенията на НДСВ. БСП естествено беше и за запазване на
валутния борд и за политика на финансова стабилност. Разликата беше единствено в акцента върху енергетиката, както и върху щедрите обещания за високи пенсии и доходи, които по никакъв начин не следваха от предлаганата
икономическа програма. По тази причина сегашните критики на БСП срещу
фискалната политика на ГЕРБ, макар и основателни, не могат да придобият
необходимата обществена тежест.
Третата партия от тристранната коалиция – ДПС, също не внесе нищо
ново като идеи. Значително намаляване на данъчно-осигурителната тежест,
валутен борд, недопускане на фискални дефицити – това бяха основните
насоки в икономическото мислене на ДПС. Ще добавим, че значителното
намаляване на данъците при недопускане на дефицити и при вече съкратени вследствие на кризата бюджетни приходи ще доведе, както беше отбелязано, до още по-голямо орязване на разходите, които вече са толкова обезкръвени, че цели системи, например образованието и здравеопазването, са
пред блокиране.
Следователно изпълнението на постулатите на ДПС би означавало единствено цялостно блокиране на икономиката на страната. Към всичко това механично беше прибавен текст за важността на селското стопанство и селскостопанската наука, вероятно поради желанието ДПС да оглавява и в бъдеще
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съответното ведомство.
За съжаление опозиционните партии също се намираха под зомбиращото интелектуално въздействие на НДСВ.
В частност програмните виждания на ГЕРБ претърпяха сложна еволюция с все още неизвестен край. Първоначалната им икономическа програма
беше под влиянието на християндемократическите виждания за изграждане
на социално пазарно стопанство. Това обаче вероятно е било оценено като
нежелателно, след което ГЕРБ се оказа в полето на пазарния фундаментализъм. Сегашната антикризисна програма залага на това, че всякакви конкретни антикризисни мерки трябва да бъдат предхождани от антикорупционни действия.
Фактически ГЕРБ нямаше антикризисна програма в тесния смисъл на
думата, или по-точно тя съвпадаше с антикризисната програма на НДСВ, с
допълнителен акцент върху незабавно преразглеждане на текущия държавен
бюджет и върху лозунга “да оставим парите при хората и бизнеса“. При това
ГЕРБ призоваваше за едновременно спиране на финансирането на проекти от
бюджета и за ускоряване на инвестиционната дейност.
Вероятно ръководството на ГЕРБ е разчитало след спечелването на изборите да подготви икономическа програма под ръководството на експерти от
МВФ, Световната банка и ЕС.
Интересен казус представляваше икономическата програма на Синята
коалиция. Тя се състоеше от две части. Частта, писана вероятно от СДС, е
изцяло в неолибералния дух на НДСВ. Същевременно под въздействието вероятно на ДСБ програмата на Синята коалиция, единствена в дясноцентристкото пространство, отхвърля догмата за генериране на фискални излишъци
на всяка цена и фактически приема правилната теза за широко балансиран
бюджет, което е единствената възможност за провеждане на реална антикризисна икономическа политика. В областта на данъчното облагане, за разлика
от лявата БСП, Синята коалиция, наред с другите данъчни облекчения, насочени към бизнеса, предлагаше възстановяване на необлагаемия минимум при
подоходното облагане.
Единствената парламентарно представена партия, намираща се в периода на предизборната кампания извън влиянието на неолибералните догми,
беше „Атака“. Официалните икономически виждания на атакистите бяха определено антиглобалистки – данъци върху трансферите към офшорните зони,
премахване на привилегированото облагане на корпорациите, заклеймяване
на МВФ и останалите международни финансови институции. „Атака“ е против плоското данъчно облагане. Интересен момент е и предложението за протекционистична икономическа политика. По странен начин обаче идеите за
контрол върху офшорните зони и за прогресивно данъчно облагане съвпадат
с тенденциите в международната общност. В глобален план протекционизмът, независимо от официалната реторика, също набира сила, т.е. в икономическата програма на „Атака“ си пробиват път тенденции, които не са чисто
национални.
Като цяло икономическите програми за справяне с глобалната икономи-
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ческа криза бяха поразително еднообразни и нереалистични. Намаляването
на данъците и фискалните излишъци не само не могат да измъкнат българската икономика от тежкия спад, а и допълнително влошават перспективите
за излизане от кризата.
Българската икономика има нужда не просто от финансова стабилност,
а от силен фискален импулс. Освен това кризата изисква ускорена технологична модернизация, особено на инфраструктурата на страната, както и подпомагане на селското стопанство и на образованието. Финансовият ресурс
за подобна политика може да дойде единствено от ЕС, от МВФ и от другите
международни финансови институции.
Българският политически елит като цяло обаче не е готов за решаване
на подобна задача, а разчита на връщане към модела на растеж на глобалната
икономика от периода 2001–2008 година. Това обаче е невъзможно.
Втората възможност за провеждане на задълбочена национална дискусия по проблемите на икономическата криза след предизборната кампания се
оказа докладът за президента Георги Първанов „Световната финансово-икономическа криза и България“.
Неизвестно защо обаче вниманието на масмедиите беше фокусирано
върху някои конкретни предложения, включени в доклада – например необлагаемия минимум от 1000 лева и преминаването към умерено прогресивно
подоходно облагане.
В резултат на това екипът, подготвил доклада, се оказа в нелепата ситуация да защитава елементи от програмата на ГЕРБ (прословутите 1000 лева
необлагаем минимум бяха предложени от г-н Стоян Мавродиев и официално
не са преставали да бъдат част от икономическата стратегия на ГЕРБ) срещу
правителството на същата партия.
Разразилата се дискусия помогна за изясняване на позициите на правителството по някои важни социално-икономически проблеми, но основната
задача на доклада – осмислянето на дълбоките трансформации в глобалната
икономика, породени от икономическата криза, и изясняването на българската стратегия, остана като цяло встрани от общественото внимание.
Междувременно проблемите, с които се сблъсква българската икономика, са огромни – спад на износа и на вноса, свиване на промишленото производство, на вътрешното търсене, инвестициите и заетостта. Във финансовия
сектор основните индекси, въпреки известно възстановяване, остават на исторически изключително ниски равнища, лихвите по банковите заеми продължават да бъдат високи, кредитът е свит, държавата е принудена да ограничи
фискалните разходи, за да балансира бюджета, който отбелязва през отделни
месеци рекордни за последните години дефицити вследствие на намаляване
на данъчните приходи. Усилията за балансиране на бюджета естествено стабилизират държавните финанси, но имат и обратна страна – допълнително
ограничават вътрешното търсене.
Възниква въпросът – каква е стратегията на новото българско правителство за по-бързо излизане от кризата, какви са конкретните мерки, които то
предлага, и как тези мерки се вписват в колективните усилия на страните от
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ЕС и в глобалните икономически тенденции.
Както и правителството на тристранната коалиция, правителството на
ГЕРБ правилно подчертава, че икономическата криза е породена от външни
фактори. Те се проявяват преди всичко в намаляването на външното търсене
и на износа, както и в свиването на чуждестранните инвестиции. Доколкото
може да се съди от идеите, развити във фискалната рамка за 2010–2013 година, в бюджетната програма за 2010 г. и в изказвания на официални представители на правителството, стратегията за излизане от кризата се базира на
няколко основни постулата.
Първо, България разчита на външни фактори, тъй като кризата е предизвикана от външни причини. Това означава, че възстановяването ще зависи от
скоростта, с която излизат от кризата нашите основни търговски партньори,
както и от възстановяването на световните финансови пазари.
Второ, основна роля ще играе балансираната позиция на фискалния
сектор, тъй като притокът на външни капитали, на които се разчита за ускоряване на инвестиционния процес и на растежа, ще зависи от стабилността
на държавните финанси, т.е. колкото по-устойчива е фискалната позиция,
толкова повече чуждестранни инвеститори ще бъдат склонни да вложат парите си у нас.
Трето, поставя се задачата България да бъде страната с най-ниски данъци в ЕС, което допълнително ще привлече чуждестранни инвестиции.
Четвърто, постигането на балансиран бюджет ще се съчетае, наред с
относително намаляване на разходите (според прогнозната фискална рамка
делът на държавните разходи в БВП трябва да се свие от 38 на 34,5%), и с известно намаляване на осигурителната тежест. Последното е насочено предимно
към подобряване на конкурентоспособността на производителите чрез намаляване на разходите за труд. Засега не се очертават данъчни облекчения,
насочени към стимулиране на търсенето (например въвеждане на необлагаем
минимум при подоходното облагане).
Пето, правителството разчита да се ускори изграждането на редица инвестиционни обекти, основно чрез по-добро използване на структурните и
предприсъединителните фондове на ЕС.
Шесто, правителството предлага широка палитра от мерки за дебюрократизация на икономиката, за повишаване на ефективността на пазара на
труда и подобряване на показателите на правораздавателната система. Тези
мерки обаче са ориентирани по-скоро към повишаване на ефективността на
управлението и нямат тесен антикризисен характер.
Тъй като кризата, с която се сблъскваме, е глобална, така систематизираните мерки могат да бъдат осмислени единствено в глобален план.
Основната идея на антикризисната стратегия за справяне с икономическите проблеми чрез „издърпване“ на българската икономика от нашите
основни търговски партньори по принцип е правилна, но не бива да се забравя, че връщането към модела на растеж от периода до 2008 г. е нереалистично. Високите темпове на нарастване на БВП в България бяха фактически
част от глобалния финансов балон, свързан с инвестиции в недвижимос-
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ти. Значителна част от преките чуждестранни инвестиции в България бяха
именно такива.
В бъдеще финансовите ресурси за подобни инвестиции в страната ще
бъдат ограничени поради следните причини – засилен финансов надзор и регулиране от страна на централните банки в страните с развита пазарна икономика; нараснали потребности от финансови ресурси за покриване на значителните бюджетни дефицити в най-богатите страни (САЩ, Великобритания,
Франция, Германия); стимулиране на вътрешното търсене и на вътрешните
инвестиции в страни като Китай и Индия, които, особено Китай, са основен
източник на спестявания за финансиране на външнотърговските дефицити в
рамките на световната икономика.
Освен това нарастването на българския износ ще бъде допълнително
спъвано от засилването на протекционистичните настроения и политики,
което е неизбежно в условията на криза. Трябва да се има предвид също така,
че глобалната криза означава преструктуриране на глобалното търсене и насочването му към енергоспестяващи и екологични стоки – промяна, за която
България не е подготвена.
Втората идея на правителството за важността на устойчивата фискална
позиция също е вярна, но не бива да се разбира едностранчиво. Стратегията
за инвестиране в един или друг регион зависи не само от фискалната политика. Динамиката и обемът на вътрешния пазар, наличието на инфраструктура
и на квалифицирана работна сила, както и наличието на стабилен и динамичен частен сектор са не по-малко важни за привличането на инвеститори.
Ако балансирането на бюджета се постига за сметка на недофинансирането
на важни публични услуги, ефектът може да бъде негативен.
Третата и четвъртата водещи идеи в областта на антикризисната политика са взаимносвързани. Ако България има най-ниски данъци, тя ще има
неизбежно и най-ниски държавни разходи, което поставя под въпрос качеството на публичните услуги. Ако разчетите във фискалната рамка се реализират, България ще харчи за публични услуги с около 10 процентни пункта
от БВП по-малко в сравнение със средния показател за ЕС. При положение
че ние и сега изоставаме и в количествено, и в качествено отношение в областта на публичните услуги, възниква въпросът как ще компенсираме това
изоставане. Не е ясно също така как планираното съкращаване на дела на
публичните разходи ще се отрази върху здравеопазването, образованието и
пенсионното осигуряване.
Петата стратегическа насока в антикризисните действия на правителството е най-добре фокусирана. Съчетаването на безвъзмездно външно финансиране с изграждане на важни инфраструктурни проекти е действително един от най-ефективните пътища за противодействие на икономическия
спад. Проблемът в случая е, че тези мерки се очертават като недостатъчни.
Според фискалната рамка разликата между приходите по линия на европейските програми и разходите (вноската в колективния бюджет плюс националното кофинансиране) е отрицателна до 2012 г. включително, като едва
в 2013 г. се очаква незначителен актив. Това не отменя важността на евро-
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фондовете, но показва, че те следва да бъдат разглеждани преди всичко като
допълнение към националните усилия.
В обобщение на всичко казано можем да направим един основен извод.
Очертаващата се антикризисна стратегия на правителството има като основна слабост виждането, че глобалната криза е просто временна рецесия,
след която световната икономика ще се върне към предкризисните параметри на растеж.
На практика нито стратегията на транснационалните банки и компании, нито предлагането на финансови ресурси, нито отношението и методите за управление на риска, нито структурата на търсенето, нито наличието
на природни ресурси и формите на координация на икономическите политики ще бъдат същите.
Неизбежно е известно изместване от външните в полза на вътрешните
фактори на икономическия растеж. Всичко това налага преподреждане на акцентите и приоритетите на икономическата политика в сравнение с преобладаващите в периода 2001–2008 година мерки.
За съжаление точно това липсва в очертаващата се икономическа програма на правителството и точно дебатът по тези стратегически въпроси не
се състоя.
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МЯСТОТО НА 10 НОЕМВРИ 1989 г.
В ОБЩИТЕ ПРОЦЕСИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Искра Баева

О

Искра Баева – доцент, доктор
по история. Преподава съвременна световна история в СУ „Св. Кл.
Охридски“. Работи в областта на
историята на Централна Европа
и на България през ХХ век. Специализирала е в Полша и в САЩ. Автор е на над 150 научни публикации, между които монографиите „Източна Европа след Сталин
1953–1956 г.“, „България и Източна Европа“, „Българските преходи
1939–2005“ и „Следвоенното десетилетие на българската външна политика 1944–1955“.

тминаха две десетилетия от началото на промените, които започнаха постепенно в Полша и
Унгария още преди 1989 г. и засилиха своя ход през
есента на 1989 г., за да добият в края на същата година характера на всеобхватна революционна промяна на обществено-политическата система в Източна
Европа, наричана тогава реален социализъм. Относителната отдалеченост на тези събития във времето
дава възможност на днешните анализатори да ги оценят по нов начин, да потърсят причинно-следствената връзка между рухващите един след друг режими и
да видят началото на българския преход в контекста на по-общите процеси, сложили край на Студената война и начало на нова епоха в международните
отношения. По-конкретните въпроси, на които ще се
опитам тук да отговоря, са: къде е мястото на нашия
10 ноември 1989 г. сред другите повратни събития и
какъв старт станалото в този ден дава на промените у
нас през последвалите двадесет години.
Ще започна с кратък преглед на предпоставките за краха на системата, изградена в Източна Европа след Втората световна война по съветски модел
– държавния социализъм, и то в двата основни региона – Средна (или Централна) Европа и Балканите.

Как се стига до началото на прехода
Както гласи често повтаряната през цялата
2009 г. фраза: „Всичко започна в Полша...“1, началото действително е поставено там. Това става не през
1989 г., а поне девет години по-рано, когато на вълната на обхваналите цяла Полша стачки се ражда
Независимият профсъюз „Солидарност“. Появата
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на „Солидарност“ възвестява идейно-политическата капитулация на „работническо-селската“ власт пред масовото работническо недоволство, тъй като
през 1981 г. „Солидарност“ достига около милион членове, с други думи, около половината от работещите поляци2. Идеологическата капитулация обаче
не води до рухването на социалистическата система в Народна република
Полша. Причината е, че Полша е част от по-голямата международна общност
– Източния блок, ръководен от Съветския съюз. Събитията от 1980–1981 г.
демонстрират, че дълбоки промени в Източна Европа не може да се осъществят без съгласието на Съветския съюз. Този извод се потвърждава и от обсъжданията в ръководството на КПСС и от предлаганите варианти за преодоляване на кризата в Полша3. Възможни се оказват само постепенните умерени
преобразувания в рамките на системата. И точно към тях се насочва още през
първата половина на 80-те години политическото ръководство както в Полша, така и в Унгария.
Заключението, което може да се направи от всички опити на източноевропейците да ревизират обществено-политическата система на съветския модел
на държавен социализъм, е, че ревизиране може да има само по съветска воля.
Така става през 50-те години при десталинизацията след смъртта на Йосиф
Сталин, извършена по волята на неговите наследници – Георгий Маленков и
Никита Хрушчов. През втората половина на 60-те години и в началото на 80-те
години подобно нещо не може да се случи заради съветското „вето“. Ситуацията
се променя едва при следващия и последен лидер на КПСС – Михаил Горбачов.
Той е избран начело на КПСС през март 1985 г. след продължила десетилетие
геронтокрация (при късния Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин
Черненко) не само защото е относително млад, а и защото обещава бързи и
ефективни реформи. Заявената още през 1985 г. воля на Горбачов да промени
Съветския съюз и целия Източен блок (всъщност идеята на Горбачов е много
по-амбициозна – да донесе „ново мислене“ за целия свят)4 отваря пътя на събитията, които ще доведат до рухването на системата в Източна Европа през
1989 г. Но веднага трябва да обърна внимание и върху психологическата роля,
която изиграват огромните надежди за промени, възлагани от самото начало
върху Горбачов. Струва ми се, че въздействието на този фактор е по-скоро отрицателно, защото кара основните действащи лица да бързат, без внимателно
да обсъждат както ходовете си, така и последиците от предлаганите реформи,
тласкани от императива за реформи на всяка цена.
Започва ерата на големите реформи – в началото те са насочени към „икономизиране“ на отношенията в СИВ5 и към децентрализация в ръководството и в планирането. Икономическите трудности, които налагат тези реформи,
предизвикват и следващата фаза – гласност в средствата за информация и
умерени трансформации в политическата система6. Първоначалните реформи не са нещо ново, те вече са били изпробвани в различни източноевропейски социалистически държави. Новото е всеобхватната реформа в центъра,
а старото се състои в познатия рефлекс – желанието и волята за действие да
се ценят повече от крайните резултати. Търсеният краен резултат е заявен в
основните лозунги на Горбачов: „Да се върнем към Ленин!“ и „Повече социали-
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зъм!“. Те обаче са толкова общи, че напомнят израза на Паскал: „Ние тичаме
непредпазливо към пропастта, държейки нещо пред себе си, за да не я виждаме.“ Днешният спомен за еуфорията от края на 1989 г., свързана с големите
надежди за промяна и с усещането за новопридобити свободи, потвърждава
предупреждението на Паскал.
Няма съмнение, че започнатите от Горбачов реформи са необходими и
навременни, дори закъснели. Необходимостта от тях е усетена и заявена още
в средата на 50-те години и оттогава икономическата система на социализма
непрекъснато се реформира и префасонира. Всички опити за реформи имат
една и съща посока – да се въведат пазарни механизми в икономиката и демократични елементи в политическата сфера. Но в продължение на три десетилетия реформите остават откъслечни и зигзагообразни – започнатите през
60-те години икономически преобразувания не са доведени докрай, защото
чехословашката „Пражка пролет“ от 1968 г. демонстрира колко опасни за статуквото могат да бъдат политическите им последици. А честото обявяване на
реформи и неизменното им прекъсване довежда до постепенно изчерпване на
вътрешните стимули за развитие и до очерталата се през 80-те години обща
криза на европейския социализъм. Когато най-после, 20 години след „Пражката пролет“, на върха в Москва застава идеен последовател на чешките и словашките реформатори, светът е вече друг. Вярата на източноевропейците в
предимствата на социализма, преобладавала през 60-те и 70-те години7, към
средата на 80-те години вече е угаснала8. Започнатото от прагматично настроените източноевропейски лидери Янош Кадар, Едвард Герек или Густав Хусак
състезание по консуматорство (за да бъде отклонено вниманието на гражданите от политическите проблеми и свободи) безапелационно е спечелено от
„западния начин на живот“, а постепенното отваряне на Изтока към света не
повишава, а снижава престижа на скромното, но сигурно и достъпно за всички битие при социализма.
Какви в крайна сметка са резултатите от последната реформаторска акция за Източна Европа? Въпреки днешната популярност на мнението, че перестройката е наложила излизането от социализма, според мен първата и основна
промяна е геополитическа. Защото на първо място перестройката на Горбачов
лишава Източна Европа от външната й финансова и политическа опора или от
външен надзирател (и двете твърдения са верни, а изборът на всяко от тях зависи от предпочитанията на анализаторите). В един момент от перестройката
– около средата на 1988 г. (посещението на Михаил и Раиса Горбачови през юли
1988 г. в Полша), Горбачов публично заявява, че се отказва от контрола върху
съветската сфера на влияние в Европа, получена от Сталин като „награда“ заради приноса на съветската армия в победата над Вермахта във Втората световна
война. Може да се спори кой фактор е изиграл по-голяма роля за това решение
на Горбачов – идеологическата преориентация на системата или икономическите трудности, пред които е бил изправен Съветският съюз9, но фактът не
подлежи на съмнение. Обикновено се приема, че Горбачов се отказва от „доктрината Брежнев“ по време на срещата с американския президент Джордж Буш
в Малта в края на 1989 г., като я заменя с „доктрината Синатра“ (всеки сам да
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търси своя път). Но от дневниковите записи на външнополитическия съветник
на Горбачов Анатолий Черняев личи, че още на 13 май 1989 г. Горбачов приема
оттеглянето от Източна Европа като неизбежност и необходимост10. Промяната в отношението на Съветския съюз към неговите съюзници от Източния
блок изглежда за тях като голяма крачка напред – към свободата и правото на
самостоятелни действия. Всъщност външнополитическият поврат е извършен
без предварителна подготовка и без да се иска мнението на тези държави. По
познатия в целия следвоенен период съветски маниер съдбовните решения да
се вземат в центъра в Москва, без съветските ръководители да ги съгласуват и
договарят със своите съюзници11.

Началото на прехода – Средна Европа
Как промените в Съветския съюз и в отношението на Горбачов към съюзните страни се отразява в източноевропейския регион? Със сигурност
може да се каже, че огромната част от източноевропейските граждани посрещат промените с радост и надежди. Разликите се появяват в реакцията на
политическите ръководства. За лидерите на управляващите комунистически
партии в средноевропейските Полша (Войчех Ярузелски) и Унгария (Янош
Кадар) перестройката носи свобода на действията, към която те отдавна се
стремят. Доста по-различна е позицията на ръководствата в Чехословакия
(Густав Хусак) и ГДР (Ерих Хонекер) – те предпочитат стабилността на своята
власт пред неизвестността на реформите, затова посрещат перестройката с
открито изразени опасения. Но дори и в тези държави сред политическите
елити се създават групи, подкрепящи идеите на Горбачов и отхвърлящи консерватизма на своите лидери. Всички държави от Средна Европа имат сложен
баланс в отношенията си с големия източен съсед. В Полша съветските войски двукратно застрашително са били поставяни в състояние на готовност за
намеса – през октомври 1956 г. и в края на 1980 г. В Унгария съветската армия
потушава с оръжие бунта на унгарците през октомври–ноември 1956 г. В Чехословакия интервенцията на войските на Варшавския договор от 21 август
1968 г. (с преобладаващо съветско участие) изтрива за няколко часа трайните
проруски и просъветски настроения на чехите. А в ГДР съветските танкове
смазват бунта от 17 юни 1953 г. и остават като гарант за съществуването на
тази втора германска държава. Прекият съветски контрол до момента и неочакваният отказ от него обясняват защо обявената нова съветска политика на
ненамеса се посреща толкова благоприятно сред населението.
Изчезването на икономическата и политическата зависимост от Изток
създава нова геополитическа ситуация за всички източноевропейски държави.
За средноевропейските това е първата истинска възможност след Втората световна война да потърсят самостоятелно свой нов път за развитие. И всяка от
тях се опитва да се възползва от нея – това е основната причина, поради която
революционната 1989 г. започва именно в централноевропейските социалистически страни, определени по-късно като „отличнички“.
Как конкретно става това? През пролетта и лятото на 1988 г. в Полша
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избухва поредната стачна вълна, с която властите не успяват да се справят.
И в края на краищата са принудени да се обърнат към Лех Валенса, лидер на
делегализирания след 13 декември 1981 г. профсъюз „Солидарност“, за да бъдат прекратени мащабните работнически протести. Това става след срещата
между вътрешния министър ген. Чеслав Кишчак и Лех Валенса, провела се на
31 август 1988 г. В официалното съобщение за срещата е записано, че тема на
разговорите са били „условията за организиране на среща на „кръглата маса“
и начините за провеждането й“12. Слабостта на властта личи и от поисканата
и получена на 19 септември 1988 г. оставка на премиера Збигнев Меснер, от
назначаването за нов министър-председател на известния журналист (главен
редактор на популярния седмичник „Политика“) и реформатор Мечислав
Раковски на 27 септември с. г. и от категоричната победа на 30 ноември на
Лех Валенса в телевизионния му диспут с лидера на официалните профсъюзи
Алфред Мьодович. Тези процеси в предреволюционната 1988 г. демонстрират полските възможности за „демократизация в рамките на системата“13.
В крайна сметка в началото на следващата 1989 г. тези рамки са надхвърлени,
но това става с решение на ЦК на ПОРП, взето след остра дискусия и заплаха
с оставки на лидера ген. Ярузелски, на премиера Раковски и на други реформатори, ако не бъде легализирана „Солидарност“ и не се постави началото
на преговори за смяна на политическата система. Така се стига до полската
„кръгла маса“, първата в Източна Европа, започнала на 6 февруари и продължила до 5 април 1989 година.
Полските промени започват в края на 1988 и началото на 1989 г., когато
управляващите в повечето страни от Източна Европа изобщо не мислят за какъвто и да било компромис с местното дисидентско движение. В Полша се подготвят за организиран от ПОРП преход към нова политическа система – това
безспорно е истинското начало както на прехода, така и на революционната
1989 г.14, макар че преминава почти незабелязано както от повечето външни
наблюдатели, така и от другите социалистически страни.
Преговорите на полската „кръгла маса“ се водят за политически реформи
и за легализиране на „Солидарност“, а не за отстраняване на ПОРП от властта.
Всъщност споразуменията на „кръглата маса“ се отнасят до провеждането на
полусвободни избори, в които за пръв път от десетилетия поляците получават
възможност да гласуват за опозиционни сили, макар и само за една трета от
местата в сейма и за всички места в новосъздадения сенат. Така споразуменията гарантират на ПОРП (Полската обединена работническа партия) властта и
след изборите. Но само на теория. Практиката се оказва съвсем различна – тя е
неочакваният революционен резултат от еволюционните договорености.
Още първият тур на изборите в Полша, проведен на 4 юни 1989 г., опровергава всички предвиждания. Кандидатите на „Солидарност“ (за оставените
за свободен избор 161 места в сейма е издигната само по една кандидатура,
в чийто предизборен плакат задължително присъства Лех Валенса) печелят
всички места, докато почти никой от многобройните конкуриращи се правителствени кандидати (коалицията на ПОРП, Обединената селска партия и
Демократическата партия) не е избран. С най-голяма сила провалът на управ-
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ляващите се проявява в „националната листа“ на най-популярните фигури на
режима, между тях е и водещият реформатор Мечислав Раковски, от която не е
избран нито един кандидат. Още по-внушителна е победата на „Солидарност“
на изборите за сенат – там на първия тур са избрани 92 нейни кандидати и още
7 на втория тур и само за последното място е избран друг кандидат, но не от
ПОРП, а независим. При това положение споразуменията от „кръглата маса“ не
могат да спасят ПОРП и тя е принудена организирано и постепенно да отстъпи
властта. След известния призив на Адам Михник в „Газета виборча“ от 3 юли
1989 г. „Президентът ваш, премиерът наш“15, през август 1989 г. за премиер е
избран католическият мислител Тадеуш Мазовецки от „Солидарност“, а неговото правителство е утвърдено през септември с. г.16 Това е видимото за всички
източноевропейци начало на прехода. Именно то предизвиква големите тревоги сред управляващите във всички социалистически страни17.
Паралелно с полските стъпки към промени, макар и със своите особености, вървят и унгарските. През май 1985 г. в Унгария е приет нов избирателен
закон, който прави възможно издигането на независими кандидати за изборни постове. През следващата 1986 г. група учени и политически дейци, водени
от Имре Пожгай, излизат с програмата „Промяна и реформа“, според която
парламентът може да се превърне във втори властови център редом с УСРП
(Унгарска социалистическа работническа партия); през юни 1987 г. самиздатското списание „Бесельо“ обявява необходимостта от нов обществен договор,
според който УСРП трябва да контролира отбраната и външната политика,
които са чувствителни за СССР, докато във вътрешните работи решаваща
трябва да бъде думата на обществото. Тези програмни документи очертават
пътя за специфичната „финландизация“ на Унгария18. Обществените нагласи за промени се отразяват и върху УСРП – на националната си партийна
конференция през май 1988 г. тя се изказва в полза на реформаторите, които
изместват Янош Кадар от реалната политика, като създават специално за него
поста на почетен председател.
В новия климат при перестройката на Горбачов реформаторите, оформили
четворката Имре Пожгай, Карой Грос, Миклош Немет и Режо Нерш, започват
либерализацията на унгарската политическа система. Едновременно с еволюцията на УСРП се създават две нови обществени организации, които още през
1987–1988 г. добиват характеристиките на политически партии – Унгарският
демократичен форум (УДФ) с около 10 хиляди членове и Съюзът на свободните
демократи (ССД) с около 1500 членове, редом до който е Съюзът на младите демократи (ФИДЕС). Така се появява дирижираната демократизация по унгарски
образец (дирижирана, разбира се, от управляващата УСРП)19. През пролетта на
1989 г. в Унгария доста ясно се оформят двете алтернативни политически сили
– УСРП, която се обявява за продължаващи реформи, и опозицията като цяло,
която събира на своите демонстрации във връзка с бележити исторически дати
(15 март – годишнината от демократичната революция от 1848–1849 г., 1 май
– ден на труда, 16 юни – препогребването на Имре Над, разрешено от правителството на Немет под обществен натиск)20 огромни маси хора, поставящи под
въпрос правото на УСРП да участва в процесите на демократизация21.
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Особеното съотношение на силите в Унгария – наличието на ясно разделение между консерватори и реформатори в управляващата УСРП и на две основни опозиционни политически сили с различна идейна насоченост: консервативна при УДФ и либерална при ССД и ФИДЕС – прави началото на унгарския
преход различно от полското. УСРП още през февруари 1989 г. изразява желание да се утвърди многопартийната система, за да се подпомогне „хармонизацията и помирението“ в обществото. Слабата опозиция обаче се страхува от
този патерналистичен подход на УСРП и на 8 април 1989 г. отхвърля поканата
за „кръгла маса“ – това става точно когато е приключила работата на полската
„кръгла маса“. Отхвърлянето на протегнатата от властта ръка е израз на желанието на опозицията първо да засили позициите си и различните опозиционни
сили да изработят единна позиция. С такава цел на 23 март осем опозиционни
партии създават координационен орган, който с основание може да се нарече
„опозиционна кръгла маса“22. На нея е консолидирана общата позиция, която
гласи, че целта на преговорите с УСРП трябва да бъде не поделянето на отговорностите за властта между управляващи и опозиция, а провеждането на напълно свободни избори, които да родят нова легитимна политическа система.
Тази цел със сигурност е крачка напред от полския компромис.
Унгарската „кръгла маса“ започва работа на 13 юни при доста по-различен баланс на силите в сравнение с полската. Докато в Полша има ясно
разграничение: управляващи – опозиция, в Унгария и властта, и опозицията
съвсем не са единни. В УСРП се обособява крилото на привържениците на
бързите реформи и социалдемократизирането на партията начело с Пожгай
и Немет и крилото на останалите верни на социализма умерени, оглавено от
Карой Грос. Опозицията е представена от „опозиционната кръгла маса“, но се
появява и трета страна – обществените организации, макар че те остават без
право на решаващ глас. Постигнатото на 18 септември 1989 г. споразумение
на унгарската „кръгла маса“ е за провеждане на президентски избори преди
парламентарните. То обаче е оспорено от част от опозиционните сили. ССД,
ФИДЕС, УСДП и Партията на дребните стопани изразяват несъгласие с провеждането на такива избори, които почти със сигурност ще бъдат спечелени
от водещия реформатор на УСРП Имре Пожгай (близък до УДФ). В крайна
сметка, благодарение на предизвикания от недоволните референдум, ранните
президентски избори са отхвърлени, а парламентарните са отложени за март
1990 година23. Сложният процес на унгарски преговори показва колко бързо
се изчерпва предимството на реформаторите във властта, когато опозицията започва да се самоорганизира. Това обстоятелство, както и отлагането на
изборите за пролетта на 1990 г., предопределя голямото изборно поражение
на УСРП (вече като Унгарска социалистическа партия) на първите свободни
избори в Унгария24.
Докато се водят вътрешнополитическите преговори, унгарското правителство не бездейства, а продължава усилията за либерализиране на системата. Благодарение на тези усилия и на първо място на позицията на тогавашния
външен министър Дюла Хорн, на 27 юни 1989 г. е извършено символичното
прерязване на телените заграждения по унгарско-австрийската граница в

74

бр. 11/12 – год. XII

ПРЕХОДЪТ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА
присъствието на министрите на външните работи на Унгария (Дюла Хорн)
и на Австрия (Алоис Мок)25. Този акт превръща Унгария в съучастник в източноевропейската революция – тя става второто домино след първото полско (на 4 юни 1989 г.), което не само пада, а и повлича следващите след себе
си. Защото през отворената унгарско-австрийска граница преминават хиляди източногерманци, които по този начин демонстрират своето прословуто
„гласуване с краката“, довело до падането на Ерих Хонекер в ГДР през есента
на 1989 година.
Дори и „нормализираното“ след интервенцията на войските от Варшавския договор на 21 август 1968 г. чехословашко общество се раздвижва през
1988 г. Тя е година, наситена с важни дати: 70 години от създаването на първата Чехословашка република, 50 години от нацистката окупация, но най-вече
– 20-годишнината от началото и края на „Пражката пролет“26. Годишнините
предизвикват първите от десетилетия масови демонстрации в Прага – 10 хиляди младежи на 21 август преминават през центъра на Прага с призиви за
свобода, на 28 октомври около 5 хиляди се събират на Вацлавския площад със
същите призиви, а на 10 декември пак 5 хиляди участват в първата разрешена
(благодарение и на посещението на Франсоа Митеран в Прага) дисидентска
проява, която отбелязва 40-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на гражданина27. А консерватизмът на президента Густав
Хусак и на лидера на ЧКП Милош Якеш не спира младите чехи (при словаците
нещата изглеждат малко по-различно) в подкрепата им за Харта‘77 и на първо
място в защита на репресирания драматург Вацлав Хавел. Така от студентската демонстрация на 17 ноември 1989 г., свикана, за да отбележи събития с 50годишна давност (смъртта на студента Ян Оплетал през 1939 г.), се разраства
протестно движение, което за 40 дни – от 18 ноември до 29 декември 1989 г.,
помита системата и Чехословакия посреща 1989 г. с нов президент – Вацлав
Хавел, и с ново правителство. Тенденцията се затвърждава на първите свободни избори, съвпаднали с нашите, но за разлика от нашите показали маргинализацията на ЧКП28.
Почти същото може да се каже и за активизирането на обществото в ГДР,
където протестите срещу консервативното ръководство се изразяват в идейни
платформи и мълчаливи религиозни бдения (лайпцигските понеделници), но
и с масово напускане на „социалистическата си родина“ през Унгария или Чехословакия. И в случая с ГДР – консерватизмът на Ерих Хонекер като лидер на
ГЕСП (Германската единна социалистическа партия) не само не спира, а в още
по-голяма степен мотивира източногерманците да покажат своето несъгласие.
Източногерманците посрещат 40-годишнината на ГДР с демонстрации в подкрепа на Горбачов и месец по-късно се възползват от решението за облекчаване на пропускателния режим между Източен и Западен Берлин, за да започнат
разрушаването на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г. След по-малко от година ГДР престава да съществува29.
Така че както и да проследяваме и подреждаме събитията от бурната
1989 г., трудно можем да избегнем извода, че активността на българското общество, изразена в дейността на младите дисидентски организации и в пър-
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вите демонстрации – няколкохилядното шествие от 3 ноември 1989 г., с което
в Народното събрание е внесена подписката на „Екогласност“, силно отличава нашия ограничен протестен потенциал от масовия във всички средноевропейски страни.

Балканският преход
Как изглеждат Балканите по същото време, когато управляващите комунистически партии в Средна Европа една след друга са принудени да напуснат
властта?
На Балканите нещата не са така еднозначни – реформите на Горбачов и
най-вече честите му заявления, че този, който изостава в промените, ще бъде
наказан от „историята“, създават усещането за заплаха за режимите както в Румъния, така и в България. Това е така, независимо от големите разлики между
просъветска България и Румъния, където Чаушеску изгражда стратегията си за
утвърждаване във властта върху противопоставянето на Съветския съюз след
21 август 1968 г. Нещо повече, румънският диктатор (именно като диктатура
може да се определи управлението на фамилия Чаушеску) дори се опитва да
организира отпор в рамките на държавите от Варшавския договор срещу реформите на Горбачов30. Опитът му е обречен на неуспех, тъй като повечето източноевропейски лидери са заинтересувани от реформите, а другите не смеят
да се противопоставят на съветския лидер. Но няма съмнение, че позицията на
Чаушеску говори за неговия инстинкт за самосъхранение, тъй като готовността на Горбачов да се откаже от контрола над Източна Европа означава, че изчезва „съветското плашило“, с което Чаушеску манипулира румънските граждани.
Близкото бъдеще потвърждава опасенията на Чаушеску – „кървавата Коледа“
(или революция) остана единственият окървавен акт, съпроводил политическата смяна в Източна Европа през 1989 година.
Не по-малко болезнено за региона и особено за България е официалното
икономическо изтегляне на СССР от Източна Европа. То е заявено именно в
България по време на първата среща на Политическия консултативен комитет
на Варшавския договор през октомври 1985 г. с думите: „Дружбата си е дружба,
сиренето е с пари“31.
След 1987 г. България като цяло (интелигенцията, обществото и управляващите) е погълната от процесите, които се развиват в Съветския съюз. Дори и
появилите се в началото на 1988 г. български дисиденти са мотивирани преди
всичко от съветските и едва на второ място от средноевропейските. Разбира се,
не бива да се забравя и българската кризисна специфика – мащабният опит за
асимилация на българските турци с „възродителния процес“, започнал в края
на 1984 – началото на 1985 г. Но и тази специфика не се проявява преди пролетта на 1989 г., откогато датират първите дисидентски декларации, в които се
изразява подкрепа за българските турци32.
От спомените и документите, отнасящи се към лятото и есента на
1989 г., личи, че българската политическа класа е разделена по въпроса за
перестройката и за Горбачов – една част оставя вярна на просъветските си
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чувства и подкрепя безрезервно Горбачов, докато другата се опитва да се
дистанцира от вече видимите опасни последици от реформите. Парадоксът
е в това, че за разлика от традиционното разделение от епохата на социализма на просъветчици и „националисти“ този път реформаторите са между първите, а сред вторите преобладават консерваторите. В крайна сметка,
както е било винаги в съвременната българска история, връх вземат свързаните със Съветския съюз, но за разлика от предишните случаи те не успяват
да се задържат дълго време на власт, тъй като геополитическата ситуация
коренно и много бързо се променя.
Отделен случай на Балканите представляват двете най-бунтарски и непослушни страни от Източна Европа – Югославия и Албания. И двете запазват
спокойствие по време на кризата, очертала се през 1989 г. Причината за спокойствието им е тяхната убеденост, че тази криза не ги засяга, защото не членуват в Източния блок (Албания от 1961 г.). Нещо повече, отстрани дори изглежда, че рушащата се съветска система е доказателство за тяхната правота
в споровете им със Съветския съюз. Югославия и Албания имат съвършено
различна идейна и геополитическа позиция, но и двете разчитат на собствена
легитимност, която би трябвало да ги предпази от очертаващото се рухване
на държавния социализъм в просъветска Източна Европа. Оказва се обаче,
че сблъсъкът между СССР и САЩ е на глобално равнище и е много по-всеобхватен. Той се превръща в сблъсък между двете системи, определящи облика
на историческия ХХ в. – социалистическата и капиталистическата. В това глобално противопоставяне няма място за странични европейски наблюдатели,
особено когато са обявили своята принадлежност към социализма. Югославия
и Албания са въвлечени във водовъртежа, предизвикан от корабокрушението на държавния социализъм в Източна Европа. Те също преживяват крах, но
не заедно с другите страни от Източна Европа и не по същия начин. В едната
фатална се оказва прекъснатата пълна изолация от външния свят, а в другата
– центробежните процеси и стимулираният и отвън, и отвътре национализъм
в отделните републики.
Когато към особеностите на прехода на Балканите прибавим и Румъния,
разликите при сравнение със ставащото в Средна Европа се увеличават. Николае Чаушеску отказва да се подчини на препоръчваните реформи, но това не
го спасява. След като в Тимишоара репресиите срещу унгарския пастор Ласло
Тьокеш предизвикват местен бунт, и гражданите на Букурещ се разбунтуват
през декември 1989 г. Обръщението на Чаушеску към организирания митинг
пред сградата на ЦК на РКП е посрещнато с освирквания, а реакцията на силите за сигурност, опитали се да усмирят недоволството, поставя началото на
кръвопролитие с все още неизвестни източници и последици. Резултатите обаче са ясни. Кървавата румънска Коледа довежда не само до края на управлението на Чаушеску, а и до неговата смърт на ускорен военен процес33. Проведените
първи свободни избори в Румъния обаче дават по-различен резултат в сравнение със Средна Европа – те са проведени на 20 май 1990 г. и в тях Фронтът за
национално спасение, неформален наследник на делегализираната РКП, печели
66,3% от гласовете, на второ място е Унгарският демократичен съюз в Румъния

77

ПРЕХОДЪТ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА
със 7,2%, трета е Националната либерална партия с 6,4%, а четвърта – Аграрната демократична партия с едва 1,4%.

А мястото на българския 10 ноември 1989 г.?
Къде е мястото на българския преход, започнал на 10 ноември 1989 г., в
тези събития в Средна Европа и на Балканите?
Надявам се, че краткият обзор на събитията преди (за Средна Европа) и
след (за Балканите) повратната революционна 1989 г. показа достатъчно ясно
различията в процесите между двата източноевропейски подрегиона. Но специално за България ми се иска да напиша нещо повече.
На първо място, за някои типични за България специфики. Първата от тях
е нашето русофилство, останало след 1968 г. уникално за целия Източен блок.
То, както и традиционно силните позиции на БКП (още от периода след Първата световна война) предопределят особената позиция на България като страна,
която през 1989 г. не е в криза дори и според Збигнев Бжежински34. Затова е
от особена важност фактът, че независимо от видимата стабилност на режима
все пак в началото на 1988 г. в България се създава дисидентско движение с
няколко направления, че в ръководството на БКП по същото време се оформят
различни групи с различни виждания за бъдещето и че българското общество
през лятото на 1989 г. се събужда от летаргията. Събуждането е болезнено и е
предизвикано не толкова от мащабните реформи, обозначени като Юлска концепция (1987 г.), или от дейността на дисидентите, колкото от последната фаза
на „възродителния процес“.
През май 1989 г. турското население в България започва нови протести,
след като четири години мълчаливо е понасяло насилствената смяна на имената. Причините за събуждането са както в източноевропейското дисидентско
раздвижване, така и в общоевропейския процес, който достига до обсъждане на човешките права на специална конференция в Париж, свикана през май
1989 г. В края на май Тодор Живков е принуден да направи официално изявление, в което обявява правото на българските турци, но не да си върнат имената,
а да заминат „на екскурзия“ (в Турция). Така започва завършекът на „възродителния процес“, превърнал се в трагедия както за турците, над 300 хиляди от
които се изселват в Турция, преди тя да затвори границите си в края на август,
така и за българите, които са принудени да се справят с последиците от масовото изселване – чрез частична гражданска мобилизация студенти, войници и
чиновници са изпратени да прибират реколтата или да работят в обезлюдените
предприятия35.
В началото на есента към изброените по-горе кризисни фактори се прибавя
и международният – той се изразява в съветските усилия за смяна на Живков и
в разговорите на външния министър Петър Младенов с държавния секретар на
САЩ Джеймс Бейкър през септември в Ню Йорк. Съчетанието на вътрешните
и разнопосочните външни фактори води до отстраняването на Тодор Живков
от ръководството на БКП първо на заседание на Политбюро на ЦК на БКП на
9 ноември 1989 г., а после и на пленум на ЦК на БКП на 10 ноември с.г. Със сва-
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лянето на Живков започва българският преход, защото то дава възможност на
обществото да се самоорганизира – на 7 декември е създаден опозиционният
СДС (Съюз на демократичните сили), а в началото на 1990 г. е организирана
българската „кръгла маса“ (почти година след полската).
При това положение къде е мястото на българската повратна дата – 10 ноември 1989 г.? Според мен, началото на българския преход несъмнено е закъсняло, ако търсим сравнение със Средна Европа. То е и своеобразно, защото
започва с действие вътре в управляващата БКП без участието на дисидентското
движение, което още не се е конструирало като опозиция. Но все пак началото на промените в България предшества чехословашката „нежна революция“
(стартирала на 17 ноември 1989 г.), румънските вълнения от декември 1989 г.
и, разбира се, процесите в Югославия и Албания. С други думи, България се
оказва първа в промените на Балканите, но не би могла да се сравнява и като
готовност на обществото, и като бързина на преобразуванията със страните от
Средна Европа.

Последиците от прехода
И няколко думи за общите последици на прехода на Източна Европа от
държавен социализъм към капитализъм. В края на краищата, макар и с различна скорост, във всички източноевропейски страни управлявалите с десетилетия комунистически партии губят властта и социализмът като система
престава да съществува. Тоест в прехода не става дума за „социалистически
избор“ между държавен и демократичен социалистически модел, а за отричане
на социализма изобщо. Тази еволюция изисква време с различна продължителност: в Полша преходът се осъществява още преди другите да са го започнали;
ГДР е погълната от ФРГ в момента, в който губи легитимността си; на Албания
са необходими само две години, за да започне процесът36; в Югославия той е
придружен с кръвопролитна война, довела до пълното разпадане на единствената федерация на Балканите.
Как изглежда преходът на Източна Европа от глобална гледна точка? Въпреки еуфоричните начални лозунги, които провъзгласяват новата свобода на
народите от Източна Европа, регионът по-скоро смени сферата на влияние, в
която се намира – от зоната на едната свръхдържава към зоната на другата.
Влиянието на СССР бе заместено от влиянието на САЩ и Западна Европа. Но
да се сърдим за тази промяна е почти толкова безсмислено, колкото са били и
протестите на опозицията след Втората световна война. Още повече че замяната следва механизма, по който победилият във Втората световна война Съветски съюз получава като сфера на влияние Източна Европа – поражението
му в Студената война просто му отнема това влияние. Или както формулира
разположението на силите Джордж Кенан още през 1946 г. – при глобализиращата се политика не съществува вакуум и когато една сила се изтегля отнякъде,
нейното място веднага се заема от друга37. Не може да се отрече и фактът, че
подчиняването на Източна Европа през 40-те години се осъществява доста подрастично от методите, прилагани през 90-те. В първия случай се използват
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войски, „съветници“, наказателни икономически клаузи, докато сега се действа
индиректно – финансови помощи, заеми, съвети на политически експерти, изграждане на неформални структури.
Преходът от последните 20 години има съвсем конкретна и видима цел
– присъединяването на страните от Централна и Източна Европа към вече съществуващите, действащи и привлекателни за източноевропейците структури
като НАТО и Европейския съюз. Прагматичността и привидната лесна и бърза
осъществимост на целите на новия преход са безспорни. Е, добре, при това положение струваше ли си търсенето на собствена физиономия, на друга парадигма на прехода, на което бяха посветени немалко усилия на левите български
политици? Не ангажирам когото и да било – аз лично мисля, че да, струваше
си, защото бъдещето е пред нас, проблеми продължават да съществуват както
в Средна Европа и на Балканите, така и в Западна Европа и в света и за тях
трябва да се търсят нови решения. А последния си извод искам да подкрепя и
с цитат от британския философ от полско-еврейски произход Зигмунт Бауман:
„Хората, които наричат себе си „социални мислители“, притежават чудесни
методи за интерпретация на случващото се, но нямат средства да предсказват бъдещето, понеже бъдещето е в ръцете на хората, а не на Бога, Разума или
Историческите закони. В човешката история никоя победа не е окончателна;
пораженията – също“38.
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demise of socialism in Bulgaria (1980–1989). In: Solidarnosc i upadek komunizmu/ Solidarity
and the Fall of Communism. Warszawa-Gdansk, 3–4 june 2009, р. 20–29.
Воронков, В. События 1980–1981 г. в Польше. Взгляд со Старой площади. – Вопросы истории, 1995, кн. 10.
Елементът за новото мислене неслучайно влиза в заглавието на най-издаваната по света
книга на Горбачов до 1991 г.: Горбачов, М. Преустройството и новото мислене за нашата
страна и за целия свят. С., 1988.
Новите тенденции личат и в обсъжданията на българската позиция в СИВ в Политбюро на
ЦК на БКП в началото на 1986 г. ЦДА, ф. 1Б, оп. 68, а. е. 1818, 2326, 2348, 2396.
След като напуска политиката, Горбачов пише спомени, в които представя своите реформи. Горбачев, М. Жизнь и реформы. М., 1995, кн. 1 и 2.
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Така например според социологическо проучване от август 1968 г. само 5% от чехите и
словаците са привърженици на капиталистическото развитие на Чехословакия, всички
останали предпочитат социализма. Данните са цитирани по: Crampton, R. J. Eastern Europe
in the Twentieth Century. Routledge, London and New York. 1994, p. 339.
Провежданите в Полша социологически проучвания показват, че от 1986 г. започват промени в нагласите по отношение на социализма – все повече поляци, особено сред младите, заявяват, че „тук повече не може да се живее“. А тъй като в Полша реформите не са
преставали, тези резултати показват, че системата е достигнала до границите на своите
възможности да се адаптира. Marody, M. Dlugi ﬁnal. Warszawa, 1995, р. 53–57.
И за двете тези има доказателства, дадени от съветските лидери от този период. Например
Александър Яковлев, идеолог на перестройката, категорично се разграничава от идейното наследство на Съветския съюз (Яковлев, А. Обвал. Последствие. Москва, 1992; Здрач. С.,
2005). От друга страна, икономиката на СССР през 1989 г. е така изтощена от непосилната
надпревара във въоръженията със САЩ при Рейгън, че Източна Европа се превръща от
стратегическо предимство в икономическа тежест. Не бива да се подценяват и успехите
на Запада в тайната война с Изтока. Швейцер, П. Victory. Роль тайной стратегии администрации США в разпаде Советского союза и социалистического лагеря. Минск, 1995.
А. Черняев записва в дневника си следното: „Размисли след срещата на Горбачов с Бейкър. Новото мислене вече сработи, в смисъл че всичко е ясно: никой не ни напада и може
да се занимаваме със своите работи и да съкращаваме армията колкото си искаме, ВПК,
да се изтеглим от Източна Европа. Горбачов даде ход навсякъде на вече необратими процеси на разпадане, които по-рано бяха задържани или прикрити... – митовете за международното комунистическо движение, – за социалистическата общност... Изчезва социализмът в Източна Европа...“ Черняев, А. 1991 год. Дневник помощника президента СССР.
М., 1997, с. 16–17.
Последният министър-председател на Полша от социалистическия период и последен
първи секретар на ПОРП Мечислав Раковски описва действията на Горбачов по следния
начин: „Съветският съюз от епохата на Горбачов поднесе на всички, както на Запада,
така и на Източна Европа, огромна изненада – изтегли се от своята сфера на зависими
държави, а по-точно затвори защитния чадър, под който в продължение на четири десетилетия съществуваха поредните управляващи екипи на страните от социалистическия блок, по-късно преименуван на общност на социалистическите държави.“ Rakowski, M.
Jak to sie stalo. Warszawa, 1991, s. 247.
Marody, M. Цит съч., с. 61.
Пак там, с. 52–53.
Codogni, P. Okragly stol czyli polski Rubikon. Warszawa, 2009.
Михник, А. Коленичи се само пред Бога. С., 1993, с. 192–194.
Roszkowski, W. (Andrzej Albert) Historia Polski 1914–1994. Warszawa, Polskie wydawnictwo
naukowe PWN, 1995, s. 402–407.
Доказателство за това е тревожното обсъждане на полските избори в ЦК на БКП. ЦДА, ф. 1
Б, оп. 68, а. е. 3735а.
Crampton, R. Eastern Europe in the Twentieth Century. Routledge. London and New York, 1994,
p. 380–381.
Иванова, Д. 1989. Голямата промяна. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2007, с. 39–61.
Именно по време на това събитие на Площада на героите младият водач на ФИДЕС Виктор Орбан се обръща към присъстващите реформатори от УСРП: „Ние, младежите, не
можем да приемем, че онези, които до неотдавна продължаваха да отричат в хор революцията и нейния министър-председател, изведнъж разбраха, че именно те са продължители на реформаторската политика на Имре Над. Ние също така отказваме
да разберем как лидерите на тази партия и правителство, които ни караха да учим
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по учебниците, фалшифициращи революцията, сега се борят да се допрат до този
ковчег, почти като талисман, който ще им донесе късмет.“ Цит по: Bruszt, L., D. Stark.
Remaking the Political Field in Hungary: From the Politics of Confrontation to the Politics
of Competition. In: Eastern Europe in Revolution. Ed. By Ivo Banac. Cornell University Press,
Ithaka and London, 1992, р. 39.
Пак там, с. 13–28.
Пак там, с. 31–34.
Пак там, с. 49–50.
В Унгария първите свободни и демократични избори са проведени на 25 март/25 април 1990 г. В тях на първо място излиза опозиционният Унгарски демократичен форум
с 24,71%, следван от Съюза на свободните демократи с 21,38%, Независимата партия на
дребните стопани с 11,76%, а Унгарската социалистическа партия, която има най-големи
заслуги за началото на трансформацията, остава на четвърто място с едва 10,89%.
Именно по този повод Унгария организира тържествено отбелязване на началото на прехода с изложба, преминала през различни държави и изложена в Историческия факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“ през юни–юли 2009 г.
Вж.: Баева, И. Циклите – граници в съвременната история на Чехословакия. – Балканистичен форум, 1-2-3‘98 г., с. 46–56.
Wheaton, Bernard & Zdenek Kavan. The Velvet Revolution. Czechoslovakia, 1988–1991.
Westview Press, 1992, р. 23–28.
На парламентарните избори в Чехословакия, проведени на 8–9 юни 1990 г., новата опозиция в лицето на чешкия „Граждански форум“ и на словашкия му аналог „Граждани против
насилието“ получава 46,6% от гласовете, докато ЧКП – само 13,6%.
В ГДР свободните избори се провеждат на 18 март 1990 г. В тях победа извоюва Християндемократическият съюз с 40,82%, следван от Германската социалдемократическа партия
с 21,88%, докато бившата ГЕСП, прекръстена на Партия на демократичния социализъм, е
едва трета с 16,4%.
Чаушеску заема критична позиция към извършващите се политически промени в голяма реч по време на заседанието на Политическия консултативен комитет на Организацията на Варшавския договор на 7 юли 1989 г. Характерна е позицията на Чаушеску след
изборната победа на „Солидарност“ от юни 1989 г. На 19 август 1989 г. полският посланик
в Букурещ Вожняк получава от секретаря на ЦК на РКП Стоян следното послание от Чаушеску: „възможността „Солидарност“ да влезе във властта и да се създаде правителство с нейни представители служи на най-реакционните сили на империализма; комунистическите и работническите партии на социалистическите страни трябва да заемат
позиция, с която да поискат да не бъде поверено съставянето на правителството на
„Солидарност“; резултатите от изборите не могат да противоречат на интересите
на народа и на работническата класа (като пример за правилно действие се сочи Панама, малка държава, която отменя изборите, като не се поддава на натиска на САЩ – б.
а.); новото правителство трябва да бъде съставено от ПОРП, Общополските профсъюзи и други прогресивни и демократични сили заедно с войската. Това трябва да бъде
правителство на националното спасение и за спасяването на социализма в Полша; интересите на социализма изискват комунистическите партии в този важен момент да
действат заедно, за да предотвратят предаването на работническо-селската власт в
ръцете на реакционните кръгове“. Rakowski, M. Цит. съч., с. 254.
Стенограма от среща разговор между М. Горбачов и Т. Живков от 24 октомври 1985 г. –
Ново време, 1995, кн. 6, с. 46.
Първата декларация е внесена на 9 май 1989 г. Цит. по: Иванова, Е. Българското дисидентство, 1988–1989. С., 1997, с. 202–205. Вж. и док. № 258 Декларация на Клуба за подкрепа
на гласността и преустройството, прочетена от Копринка Червенкова пред международбр. 11/12 – год. XII
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ния симпозиум по човешките измерения в Париж, 3 юни 1989 г. „Възродителният процес“.
Българската държава и българските турци (средата на 30-те – началото на 90-те години на
ХХ век). Сб. док., съст. И. Баева и Е. Калинова. Архивите говорят. Т. 55. С., 2009, с. 524.
По-подробно за събитията с 20-годишна давност у: Burakowski, A. Geniusz Karpat. Dyktatura
Nicolae Ceausesku 1965–1989. Instytut Studiow politycznych PAN, Wydawnictwo TRIO,
Warszawa, 2008.
Бжежински, З. Големият провал. С., 1991, с. 215.
Този процес е описан в документалния сборник: „Възродителният процес“. Българската
държава...
В края на 1989 г. албанският президент и първи секретар на Албанската партия на труда
Рамиз Алия заявява, че станалото в Източна Европа не засяга Албания, че тя е имунизирана срещу подобни събития. Първите промени в Югославия започват едва през 1990 г.,
когато на ХIV конгрес на Съюза на югославските комунисти, свикан на 20 януари 1990 г.,
е приета отмяната на ръководната роля на тази партия и е обявен политически плурализъм, а СЮК се преименува на Сръбска социалистическа партия. Banac, I. Post-Communism
as Post-Yugoslavism: The Yugoslav Non-Revolutions of 1989–1990. In: In: Eastern Europe in
Revolution. Cornell University Press,1992, р. 168–187.
Така е мотивирана стратегията за „сдържане на комунизма“ на Дж. Кенан, това виждане
заляга и в обосновката на „доктрината Труман“, с която САЩ оказват помощ на „застрашените от комунизма“ Гърция и Турция. Great Issues in American History. V. III, New York, р.
403–419.
В човешката история никоя победа не е окончателна. Интервю със Зигмунт Бауман. – В.
„Култура“, 9 юли 1999 г.
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ТРИМАТА ГОЛЕМИ – Барак Обама, Ху Дзинтао и Дмитрий Медведев,
за ролята на науката, образованието и иновациите в развитието
на САЩ, Китай и Русия

ДА СЪЕДИНИМ ГОРИВОТО НА ИНТЕРЕСА
С ГЕНИЯ НА ОТКРИВАТЕЛСТВОТО*
Барак Обама

З

Барак Обама – президент на Съединените американски щати от
януари 2009 г.

а мен е голяма чест да говоря пред прочутите членове на Националната академия на науките, пред
ръководителите на Националната инженерна академия и на Медицинския институт, които са се събрали тук тази сутрин.
Ще започна с разказ за един предишен гост, който също е говорил пред тази висока аудитория.
През април 1921 г. Алберт Айнщайн посетил за
първи път Съединените щати. Неговата международна известност постоянно растяла, тъй като учените
по света започнали да разбират и да приемат неговата специална и обща теория на относителността и
огромните й приложения. Той участвал в годишното
събрание и след серията дълги речи на други хора съобщил: „Току-що създадох нова теория на вечността.“ Аз ще се постарая да не забравям тази поучителна история.
Самото основаване на Академията е завет към
неизчерпаемата любознателност и безграничната надежда не само на научната общност, а и на целия експеримент, който наричаме Америка.
Няколко месеца след унищожителното поражение при Фредериксбърг, преди превземането на Гетисбърг и падането на Ричмънд, преди още да е ясна
съдбата на Съюза, президентът Линкълн с подписа
си превърна в закон акта за създаване на Националната академия на науките.
Линкълн отказа да приеме, че единствената задача на нашата нация е да оцелее. Той създаде тази
* Заглавието е извлечено от текста. (Из словото на президента
Обама пред Националната академия на науките, Вашингтон,
27 април 2009 г.)
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академия, основа колежите върху дарена от правителството земя и започна
работа по трансконтиненталната железница, вярвайки, че „ние трябва да съединим горивото на интереса с огъня на гения за откриването (...) на нови и
полезни неща.“
Това е приказката за Америка. Дори в най-тежите времена и пред най-големите препятствия ние никога не сме изпадали в песимизъм и не сме оставяли
съдбата си на произвола на случайността, издържали сме на всяко изпитание,
работили сме здраво, търсили сме нови хоризонти.
Днес, разбира се, ние сме изправени пред по-сложни предизвикателства,
отколкото когато и да е преди: медицинска система, която е в състояние да създаде нови лекарства и методи на лечение – прикрепена към система на здравеопазване с потенциал да доведе до банкрут семейства и фирми; енергийна система, която захранва нашата икономика, но същевременно застрашава планетата.
Заплахи за нашата сигурност, които се стремят да се възползват от нашата взаимосвързаност и откритост – толкова важни за нашия просперитет. (...)
В такъв труден момент има хора, които казват, че не можем да си позволим да инвестираме в науката. Че да се подкрепят изследванията е недопустим
лукс в моменти на трудности. Аз категорично не съм съгласен. Днес науката е
по-важна за нашето благоденствие, за нашата сигурност, за нашето здравеопазване, за нашата природа и за качеството на живота ни, отколкото когато и да
било. (...)
Преди половин столетие нашата нация пое задължението да води света
към научно и технологическо обновление – да инвестира в образованието, науката и изобретателството; постави си за цел да достигне космоса, като ангажира всеки свой поданик в тази историческа мисия. Това беше върхът на американските инвестиции за научни изследвания и развитие. Оттогава нашите
инвестиции постоянно намаляват като част от националния доход – от нашия
БВП. В резултат на това други държави излизат напред в осъществяването на
великите открития на сегашното поколение. (...)
Напредъкът на откривателството преди половин столетие даде импулс на
просперитета и на успехите на нашата нация през следващия половин век. Ангажиментът, който поемам днес, ще осигури нашия успех през бъдещите петдесет години. По този начин ще заслужим нашите деца и техните деца, поглеждайки назад, да кажат, че с работата си нашето поколение е осигурило прогреса
и благоденствието на ХХІ век.
Тази работа започва с историческия ангажимент към фундаменталната
наука и приложните изследвания – от лабораториите на прочутите университети до изпитателните отдели на иновационните компании.
Посредством Американския акт за възстановяване и инвестиции и с подкрепата на Конгреса, моята администрация вече осъществява най-голямата
еднократна поддръжка за фундаменталните изследвания в американската история.
Това е важно именно сега, когато държавните и частните колежи и университети из цялата страна са принудени да се съобразяват с намаляващи дарения
и затягащи се бюджети. Но това е също така изключително важно за нашето
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бъдеще. Както гласят прочутите думи на Ваневар Буш, изпълнявал длъжността
научен съветник на президента Франклин Рузвелт: „Фундаменталните изследвания са научен капитал.“
Факт е, че изследването на определен физически, химически или биологически процес може да не се отплати година, десетилетие, или дори никога. Но
когато е успешно, печелят всички, не само тези, които са го финансирали, а и
всички останали. (...)
Никой не може да предвиди какви нови приложения ще се родят от фундаменталните изследвания: нови методи на лечение в нашите болници; нови
източници на ефикасна енергия; нови строителни материали; нови растителни
култури, по-издръжливи на жега и суша.
Именно фундаменталните изследвания на фотоелектрическия ефект доведоха до слънчевите панели. Именно фундаменталните изследвания във физиката доведоха до създаване на съвременните скенери. Работата на съвременните GPS спътникови системи се базира на уравненията, които Айнщайн написа
на хартия преди повече от сто години. (...)
Ние удвояваме бюджета на ключовите агенции, включително на Националната научна фондация, първостепенен източник за финансиране на академичните изследвания, и на Националния институт за стандарти и технологии,
който поддържа широк спектър от направления – от подобряването на технологията на здравната информационна система до измерванията на въглеродното
замърсяване и от изпробването на „smart grid“ конструкции до разработването
на съвременни производствени процеси. Моят бюджет удвоява финансирането
за Департамента по енергия към Службата за наука, който изгражда и експлоатира ускорители, колайдери, суперкомпютри, високоенергетични светлинни
източници и инсталации за производство на наноматериали. Защото знаем, че
потенциалът на една нация за научни открития се определя от средствата, които дава на своите учени. (...)
Второ, в никоя област обновлението не е по-важно, отколкото в развитието на нови технологии за производство, използване и икономия на енергия. Затова моята администрация е поела безпрецедентния ангажимент за
развитие на чиста енергийна икономика през ХХІ век.
Нашето бъдеще на тази планета зависи от готовността ни да се обърнем
към предизвикателствата на въглеродното замърсяване. Нашето бъдеще като
нация зависи от готовността ни да поемем това предизвикателство като възможност да поведем целия свят към ново откритие.
Преди малко повече от половин век, когато Съветският съюз изстреля
„Спутник“, американците бяха зашеметени – руснаците ни бяха изпреварили в
космоса. Ние имахме две възможности: да се примирим с поражението или да
приемем предизвикателството. И както винаги в такава ситуация, решихме да
приемем предизвикателството.
Президентът Айзенхауер подписа закона за създаване на НАСА и за инвестициите в науката и образованието по математика – от началното училище
до университета. И само след няколко години, малко след своето обръщение
към годишното събрание на Националната академия на науките, президентът
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Кенеди смело обяви пред общата сесия на конгреса, че САЩ ще изпратят човек
на Луната и ще го върнат невредим на Земята.
Научната общност се обедини за постигането на тази цел. И това доведе
не само до първото стъпване на човек на Луната, а и до гигантски скокове в
научното познание тук, у нас. Самата програма „Аполо“ създаде технологии,
които доведоха до подобряване на системите за бъбречна диализа и за пречистване на водите; до създаване на сензори за откриване на опасни газове, на енергоспестяващи строителни материали, на огнеустойчиви тъкани, използвани от
пожарникарите и от войниците. И в още по-широк смисъл огромните инвестиции от тази ера – в науката и технологиите, в образованието и изследванията
– предизвикаха такъв подем на творчество и откривателство, ползите от които
са неизчислими.
Факт е, че сегашното поколение няма такъв конкретен повод и такова предизвикателство като „Спутник“, за да се заеме със задачата да се прекъсне нашата зависимост от изкопаемите горива. Липсата на такъв дразнител прави още
по-трудна задачата да се справяме с новите предизвикателства и именно затова
не трябва да се отклоняваме от пътя, който сме поели. (...)
Нацията, която е водеща в света по отношение на чистата енергия, ще бъде
водеща и в глобалната икономика на XXI век. Ние можем и трябва да бъдем
тази нация.
Трето, за да сме водещи в глобалната икономика и за да осигурим на
нашия бизнес възможност за растеж и обновление, а на нашите семейства
благоденствие, трябва да се заемем с недостатъците на нашата система по
здравеопазване. (...)
Историята ни учи, че най-големите постижения в медицината идват от
научните пробиви: откриването на антибиотиците; подобрените практики на
общественото здраве; ваксините за дребна шарка, детски паралич и много други заразни болести; antiretroviral лекарствата, които могат да върнат болните от
СПИН към пълноценен живот; таблетките, които контролират някои видове
рак на кръвта, и много други.
Благодарение на съвременния напредък – не само в биологията, генетиката и медицината, а и в областта на физиката, химията, компютърните науки
и инженерното дело – ние имаме потенциала да постигнем огромни успехи в
борбата срещу болестите през следващите десетилетия. Ето защо моята администрация се заема да увеличи финансирането на националните институти за
здравето, включително с 6 милиарда долара, като част от многогодишен план за
удвояване на обема на противораковите изследвания в нашата страна.
Четвърто, ние връщаме науката на полагаемото й се място.
На 9 март подписах изпълнителен меморандум с ясно послание: при моята администрация приключва практиката науката да заема по-задно място от
идеологията. Нашият напредък като нация и нашите национални ценности се
коренят в свободното и открито търсене. Да се наруши неприкосновеността на
науката, значи да се накърни нашата демокрация.
Затова натоварих Службата за наука и технологии към Белия дом да предприеме ново усилие, за да осигури базиране на федералната политика върху
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най-добрата и най-точната научна информация. Искам да бъда сигурен, че фактите определят научните решения, а не обратно.
Науката за околната среда е необходимо да съдейства за подобряване на
прогнозите за времето, за наблюденията на Земята от космоса, за стопанисване
на земите, на водите и на горите и за опазване на нашите брегови зони и райони
за риболов.
Ние искаме също така да ангажираме научната общественост за пряко
участие в обществената политика. Ето защо днес обявявам създаването на
Президентски съвет по наука и технологии – РСАSТ, с който смятам да работя
активно.
Този съвет включва лидери от много научни направления, които ще внесат
разнообразни възгледи и опит. Ще възложа на РСАSТ да ме съветва по националните стратегии за поддържане и развитие на културата на научната иновация. (...)
Ние трябва да работим и с нашите приятели по целия свят. Науката, технологиите и иновациите се движат по-бързо и с по-малко средства, когато се
споделят идеите, финансовите разходи и рисковете, защото толкова много предизвикателства, които науката и технологиите ще ни помогнат да преодолеем,
са глобални по характер. Сред многото примери такива са: нашата зависимост
от нефта; последиците от климатичните промени; заплахата от епидемични заболявания; разпространението на ядрените оръжия и много други. (...)
Пето, тъй като знаем, че напредъкът и благоденствието на бъдещите
поколения ще зависят от това. което правим сега за образованието на следващото поколение, днес обявявам нашия подновен ангажимент към образованието в областта на математиката и природните науки. (...)
Аз призовавам щатите към решително повишаване на постиженията в
математиката и в природните науки, като издигат стандартите, модернизират
научните лаборатории, усъвършенстват учебните програми и поощряват спонсорството, за да се подобри използването на природните науки и на технологиите в учебните стаи. Призовавам щатите да повишават качеството на подготовка на учителите и да привличат нови и квалифицирани преподаватели по
математика и по природни науки, които да увличат учениците и студентите и
да правят привлекателни за тях тези предмети.
В това и в други подобни начинания ние ще подкрепяме творческите подходи. Да създаваме системи за задържане и възнаграждаване на ефективните
учители, да създаваме възможности за опитните професионалисти да влизат в
учебните стаи. Сега имаме химици, които могат да преподават химия, физици,
които преподават физика, статистици, които преподават математика. Но ние
трябва да намерим начини да използваме знанията и ентусиазма на тези хора
– хора като вас – в учебните стаи. (...)
Нашата работа не свършва с университетската диплома. В продължение
на десетилетия бяхме водещи в света по постижения в образованието и затова
бяхме първи и по икономически растеж. Законопроектът G.I. например помогна на цяло поколение да навлезе в колежите. При сегашната икономика обаче
ние изостанахме от други нации по брой на завършилите висши училища, по
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ниво на образованието и по създаване на учени и инженери.
Ето защо моята администрация си е поставила за цел да създаде следващото поколение учени и инженери, което да засили много нашата конкурентна
способност във високоплатените и високотехнологичните дейности през XXI
век. В следващото десетилетие – към 2020 г. – Америка отново ще има най-големия процент на завършващи колежи в света. Ние сме осигурили кредити и
стипендии, за да направим обучението в колеж по-достъпно.
Моят бюджет също така утроява броя на изследователските стипендии към
Националната научна фондация. Тази програма беше създадена като част от
космическата надпревара преди пет десетилетия. Оттогава тя е останала общо
взето с непроменен обем, въпреки че броят на студентите, които кандидатстват
за тези стипендии, е нараснал неимоверно. Ние би трябвало да подкрепяме тези
млади хора, които се стремят към научна кариера, а не да поставяме препятствия на пътя им.
Така ще поведем света към нови открития в този нов век. Но това ще изисква много повече, отколкото работата на самото правителство. Ще трябва да
участвате и всички вие.
И така, днес искам да ви призова да използвате вашата любов и вашите
знания в науката, за да разпалите същите чувства на удивление и възхищение
у новото поколение.
Младите хора на Америка ще посрещнат това предизвикателство, ако им
се даде възможност за това и ако бъдат призовани да се присъединят към кауза,
по-голяма от тях. Имаме необходимите доказателства за това. По време на мисията на „Аполо 17“ средната възраст на хората в екипа на НАСА беше само 26
години. Знам, че младите хора днес са готови да се изправят срещу огромните
предизвикателства на нашето столетие.
Затова искам да ви убедя да прекарвате повече време в учебните стаи, да
говорите и да показвате на младите хора какво е значението на вашата работа
и какво означава тя за вас. Окуражавайте вашите университети да участват в
програми, които позволяват на студентите да получават както научни степени,
така и квалификация за преподаватели.
Искам да знаете, че съм готов да работя заедно с вас. Ще участвам в обществената информационна кампания, целяща да насърчава студентите да се
ориентират към кариера в природните науки, математиката и инженерството
– защото от това зависи нашето бъдеще. (...)
Защото трябва винаги да помним, че някъде в Америка има предприемач,
търсещ заем, за да стартира бизнес, който може да преобрази цял отрасъл на
производството, но още не може да му осигури нужните средства. Че има учен с
идея за експеримент, който би могъл да предложи ново лечение на рака, но той
още не е намерил необходимото финансиране. Че има дете с търсещ ум, което
се вглежда в нощното небе. Може би то носи в себе си потенциала да промени
нашия свят, но все още не знае това.
Научното откритие е нещо много повече от едно случайно блестящо хрумване, колкото и да е важно то. Обикновено са необходими време, тежка работа,
търпение, квалификация, често подкрепата на цялата нация.
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Но научното откритие съдържа потенциал, какъвто няма в нито една друга област на човешката дейност.
1968 – годината, белязана от загуби и конфликти. „Аполо 8“ изведе човешки същества в космоса, извън земната гравитация. Този кораб 10 пъти обиколи
Луната, преди да се завърне на Земята. На своята четвърта обиколка капсулата
се завъртяла така, че за първи път от нейните прозорци се видяла Земята.
Бил Андерс, един от астронавтите на борда на „Аполо 8“, не можел да повярва на очите си. Той бързо взел фотоапарата и направил снимка, от която
се вижда как Земята се показва на лунния хоризонт. Това е първата снимка от
такова далечно разстояние, която е известна като „Изгрев на Земята“. По-късно
Андерс казва, че този момент, когато от космоса видял как изглежда нашата
Земя – бледосиня сфера, без граници, без разделителни линии, спокойна, прекрасна, самотна, го е променил завинаги.
„Ние изминахме целия този път, за да изследваме Луната – казва той, – а
най-важното нещо, което открихме, беше Земята.“
Да, научната иновация дава възможност да се постигне благоденствие. Тя
ни предлага възможности да подобрим здравето и живота си, подобрения, които често приемаме за даденост. Но тя ни дава и нещо повече.
По своята същност науката ни кара да се съобразяваме с истината – такава, каквато сме я разбрали. Някои истини ни изпълват със страхопочитание.
Други ни принуждават да поставяме под въпрос отдавна възприети възгледи.
Науката не може да отговори на всички въпроси: наистина понякога изглежда, че колкото повече проникваме в тайните на природата, толкова по-скромни
ставаме. Науката не може да замени нашата етика, нашите принципи или нашата вяра, но може да ни помогне да ги разберем и да направим тези ценности,
тези морални принципи, тази вяра действени – да нахраним дете, да излекуваме болен, да бъдем добри стопани на Земята. (...)
Благодаря на всички за миналите, настоящите и бъдещите ви открития.
Бог да ви благослови, Бог да благослови Съединените американски щати!
По: http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/2009/04/obama-at-the-ac-2.html#more
Превод: Димитър Войничански
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ай-важното съдържание на научната концепция за развитието е самото развитие. В нейния
център е човекът като основа на основите. Нейните
основни изисквания са всестранност, хармоничност
и устойчивост, а коренната й методология е единното и комплексно планиране.
– Според тази концепция развитието трябва да
се разбира като първостепенна задача на партията в
работата по управлението и просперитета на страната. То има решаващо значение за пълното построяване на среднозаможното общество и за ускорения
напредък на социалистическата модернизация. Затова е важно, като се държим здраво за икономическото строителство като за централно звено, да се
съсредоточаваме върху строителството като цяло, да
влагаме цялата си душа в развитието, непрекъснато
да разкрепостяваме и да развиваме обществените
производителни сили. Още по-добре осъществявайки стратегията за подем на страната чрез науката и образованието, за засилване на държавата чрез
кадрите, както и стратегията за устойчиво развитие,
опирайки се на изясняването на закономерностите
на развитието, на иновацията на представите за него,
на трасформациите на формите за неговото осъществяване и за разрешаването на трудностите в него,
трябва да повишаваме качеството и ефективността
на развитието, като му осигуряваме добър и бърз
ход, да полагаме стабилен фундамент за развитието
на социализма с китайска специфика. (...)
– Необходимо е партията да вижда в човека ос* Заглавието е извлечено от текста. (Из доклада пред ХVІІ конгрес
на Китайската комунистическа партия, 15 октомври 2007 г.)
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новата на основите. Беззаветната служба на народа е коренното предназначение на нашата партия, цялата й борба и работа е посветена изключително на
благото на народа. А това значи: от начало до край надеждното осъществяване,
опазване и развитие на коренните интереси на най-широките слоеве на народа
трябва да се разглеждат като изходна и крайна точка на цялата партийно-държавна работа. (...)

Да стимулираме както доброто, така и бързото
развитие на националната икономика
Ключът към изпълнението на задачите за перспективно икономическо
развитие е осигуряването на напредък в ускоряването на трансформацията на
формите на икономическото развитие и в усъвършенстването на системата на
социалистическата пазарна икономика. (...)
Това означава:
1. Да се повишава възможността за самостоятелно новаторство, да се
създава държава от иновационен тип. Това е ядрото на стратегията за държавно развитие, ключът за повишаване на съвкупната мощ на страната.
Важно е, като продължаваме да вървим по пътя на самостоятелното новаторство с китайска специфика, да разпространяваме по-големите възможности
за самостоятелно новаторство във всички сфери на модернизацията. С пълна
отговорност, като се претворяват в живота Основните положения на държавната средно- и дългосрочна програма за развитие на науката и техниката, да се
увеличават капиталовложенията в самостоятелно новаторство и заедно с това
да се извърши пробив в сферата на ключовите технологии, чието отсъствие
задържа социално-икономическото развитие. Да се ускорява формирането
на държавната система за иновация, като се поддържат фундаменталните
изследвания, върховите технически изследвания, както и техническите изследвания с приложен характер. Да се ускорява формирането на системата на
техническата иновация, чиято основа са предприятията и която, ориентирайки
се към пазара, обединява в себе си производствените организации, вузовете и
НИИ. Да се дава ориентир за поддържане съсредоточаването на иновационни
компоненти в предприятията, да се стимулира трансформацията на научнотехническите постижения в реални производителни сили. Да се задълбочава
реформата на системата за научно-техническо управление, да се оптимизира
разпределението на научно-техническите ресурси, да се усъвършенстват правната гарантираност, системата на държавната уредба за поощряване на техническата иновация и за внедряване на научно-техническите постижения в сферата на производството, както и съответстващите правни механизми и пазарна
среда. Да се осъществява стратегията за интелектуалната собственост. С пълна
сила да се използват световните научно-технически ресурси. Да продължава
създаването на поощрителна среда за иновация, която би позволила всемерно
да се подготвят първокласни учени на световно равнище и научно-технически
лидери, но преди всичко специалисти новатори от предните линии, среда, която би подтиквала цялото общество към състезание по иновационна съобрази-
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телност и мъдрост, би давала огромен брой новатори във всички профили.
2. Да се ускорява трансформирането на формите на икономическо развитие, да се придвижва оптимизацията и ескалацията на производствената структура. Тази насъщна и важна стратегическа задача се отнася за цялото народно
стопанство. Затова трябва да продължаваме да вървим по пътя на индустриализацията от нов тип и с китайска специфика, твърдо да се придържаме към
курса на разширяване на вътрешното и преди всичко на потребителското търсене, да стимулираме прехода на формите на икономически растеж от развитие
предимно от капиталовложения и експорт в традиционните технологии към
капиталовложения и експорт предимно на нови технологии в първа, втора и
трета индустрия, от развитие в основни линии чрез увеличение на разходите за
материални ресурси към развитие в основни линии чрез научно-техническия
прогрес, повишаване на равнището на трудещите се и на управленската иновация. Важно е да развиваме системата на съвременните производства, интензивно да придвижваме свързването на информатизацията с индустриализацията,
да стимулираме прехода на промишлеността от количествена мащабност към
повишаване на мощностите й, да повишаваме производството на оборудване
и да се освобождаваме от морално остарелите производствени мощности. Да
се повишава качеството на производствата на нови и високи технологии, да
се гарантира развитието на информатиката, на биоинженерството, на производствата на нови материали, на авиацията и космонавтиката, на морските и
другите производства. Да се развиват съвременните услуги, като се повишават
техният относителен дял и равнището им. Да се засилват базовите отрасли на
производството и инфраструктурното строителство, да се ускорява развитието
на съвременните енергийни производства и на системите за комплексни превози. Надеждно да се осигуряват качеството и безопасността на продукцията.
Да се поощрява развитието на крупни блокове от предприятия с международна
конкурентоспособност.
3. Да се осъществява единно планиране на развитието на града и на селото, да се придвижва строителството на новото социалистическо село. От правилното разрешаване на въпроса за селското стопанство, за селото и селяните
изцяло зависи пълното построяване на среднозаможно общество и затова то е
необходимо винаги да се счита за най-главната от всички важни задачи в работата на нашата партия. Тук предстои да се усилва базовото положение на аграрния сектор, да се върви по пътя на осъществяването на неговата модернизация
с китайска специфика, да се формира дългосрочен механизъм за стимулиране
на селското стопанство със силите на промишлеността и за осигуряване на подема на селото чрез поддръжка от страна на града, да се създава нова схема за
интеграция на социално-икономическото развитие на града и селото. Като продължаваме да считаме стимулирането на развитието на съвременното селско
стопанство и разцвета на икономиката на селото за първостепенна задача – да
усилваме инфраструктурното строителство на село, да усъвършенстваме селската пазарна икономика и системата за селскостопанско обслужване. В светлината на държавните директиви да се засилва динамиката на подкрепата за селското стопанство, за селото и селячеството, строго да се опазват орните земи, да
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се увеличават вложенията в аграрния сектор, за да може да се стимулира неговият научно-технически прогрес, да се повишава неговата съвкупна производствена мощ и надеждно да се гарантира зърнената сигурност на държавата. Да
се засилват профилактиката и локализацията на епидемичните заболявания на
животните и растенията, да се повишава качеството и безопасността на селскостопанската продукция. Като се постави в центъра на вниманието увеличаването на доходите на селяните, да се осигури развитието на районните селски
предприятия, да се развие околийската икономика, да се осъществява многопосочно трудово устройване на мигриращите селяни. (...)
4. Да се засилва икономията на енергийни и други ресурси и опазването
на екологичната среда, да се увеличават възможностите за устойчиво развитие.
Продължаването на основната държавна политика за икономия на ресурси и
за опазване на околната среда засяга жизнените интереси на народните маси,
самото съществуване и развитие на китайската нация. Затова на създаването
на ресурсоикономично общество, дружелюбно към заобикалящата го среда, е
необходимо да се отреди видно място в стратегията за развитие на индустриализацията и модернизацията и това да стане дело на всяка организация и на
всяко семейство. Важно е да се усъвършенстват законите и инструкциите за
икономия на енергийни и други ресурси и за опазване на екосредата, да се ускорява формирането на системата и на механизма за устойчиво развитие. На
практика да се осъществява системата за отговорност за икономия на енергоресурси и за намаляване на отпадъците. Да се разработват и да се разпространяват напредничави и практически приложими технологии за икономия и
замяна на ресурси, за рециклирано използване на ресурсите и за отстраняване
на замърсяванията на земните и водните ресурси, да се формира разумна научна система за използване на енергийните и на другите ресурси, да се повишава
ефективността на тяхното използване. Да се осигурява развитието на екоопазващата индустрия. Да се увеличават вложенията в икономията на ресурсите и в
опазването на околната среда с акцент върху засилването на борбата със замърсяването на водата, атмосферата и почвата, да се подобрява благоустройството
на градовете и на селата. Да се засилват хидромелиоративното строителство,
лесовъдството, облагородяването на степите, мерките против запустяването и
петрификацията, да се стимулира екологичната рекултивация. Да се увеличава
възможността за реагиране на климатичните изменения, да се внесе нов принос в опазването на глобалния климат. (...)

Да се стимулира широко развитие и процъфтяване на
социалистическата култура
В съвременната епоха културата става все по-важен източник на циментиращите и творчески сили на нацията и същевременно все по-важен фактор
на конкуренцията в съвкупната държавна мощ, а разнообразието на духовния
и културния живот – все по-горещо очакване на нашия народ. Затова е важно
твърдо да се придържаме към направлението за постъпателен ход на напредничавата социалистическа култура, да водим социалистическото културно стро-
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ителство към нов подем, да пробуждаме културните творчески сили на цялата
нация и да повишаваме меката мощ на държавата в лицето на културата, за
да гарантираме по-добре основните културни права и интереси на народа, да
направим по-многоцветен културния живот на обществото и по-възвишен духовния облик на нацията.
1. Да създаваме системата на основните ценности на социализма, да повишаваме привлекателността и циментиращата сила на социалистическата
идеология. Системата на основните ценности на социализма олицетворява
същността на социалистическата идеология. Затова е необходимо да се укрепва ръководното положение на марксизма, неуморно да се въоръжава цялата
партия с най-новите постижения на китаизирания марксизъм и да се възпитава народът в този дух. С общите идеали на социализма с китайска специфика
да се циментират силите. Върху основата на националния дух, чието ядро е патриотизмът, и на духа на времето, чието ядро са реформата и иновацията, да се
издига социалистическият ентусиазъм. Чрез новите социалистически понятия
за чест и позор да се коригират нравите и обичаите, а като цяло да се укрепват
общите идейни основи на боевата солидарност на партията и на народите на
страната. Важно е интензивно да се стимулира теоретическото новаторство,
като непрекъснато се придават на съвременния китайски марксизъм приложими национални и епохални черти. Предстои да се разгръщат пропагандата и
разпространението на теоретическата система на социализма с китайска специфика, да се стимулира популяризирането на съвременния китайски марксизъм. Да се развива програмата за теоретически изследвания и строителство в областта на марксизма, да се дават по-дълбоки отговори на най-важните
въпроси на теорията и на реалния живот, да се подготвя широк контингент от
марксистки теоретици, преди всичко от средното и от младото поколение. (…)
Необходимо е да се стимулира развитието и процъфтяването на философията
и на обществените науки, да се придвижва иновацията на системата на научните отрасли, на научните възгледи и на методите на научно изследване. Научните
работници в областта на философията и обществените науки да се поощряват
да играят ролята на мозъчни центрове в делото на партията и народа, да се стимулира излизането на талантливите от тях на международната арена и представянето на забележителните им постижения пред света.
2. Да се създава хармонична култура, да се култивират цивилизовани нрави и обичаи. Хармоничната култура е онази важна духовна опора, от която зависят сплотяването и прогресът на целия народ. Трябва активно да се развиват журналистиката, издателското дело, радиопредаванията, киноизкуството
и телевизията, литературата, да продължава правилното ориентиране на културните дейности, широко да се разпространяват здравите обществени нрави.
Необходимо е да се отделя заслужено внимание на хармоничното развитие на
градско-селската и на регионалната култура, като специално се разнообразява
духовният и културният живот на село, в отдалечените райони и на хората,
пристигащи на работа в града. Да се усилват строителството на мрежова култура и нейното управление, да се създава благоприятна интернет среда. Всемерно
да се пропагандират идеите на патриотизма, колективизма и социализма. Като
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се набляга на укрепването на съзнанието за честност и вярност към дадената
дума, да се засилва възпитанието от гледище на обществената, професионалната, семейната и индивидуалната етика. Като се разгръща образцовата роля
на живите примери за нравственост, хората да се ориентират към съзнателно
изпълнение както на установените със закон задължения, така и на социалните
и семейните задължения. (…)
3. Китайската култура да се издига като щит, да се създава общо духовно
огнище на китайската нация. Китайската култура е неизчерпаема движеща сила
на непрекъснатото развитие и сплотената борба на китайската нация. С пълна
представа за родната традиционна култура е необходимо да се отстоява нейната чистота от чужди на нашите традиции люспи и да се оставят рационалните
зърна, за да се адаптира тя към съвременното общество и да е в хармония със
съвременната цивилизация, да съхранява своя национален характер и да въплъщава духа на епохата. Важно е да се засилва възпитанието върху основата
на най-добрите културни традиции на Китай, да се усвояват и да се използват
богатите ресурси на националната култура с помощта на съвременни научнотехнически средства. Да се засили работата по откриването и защитата на културните ценности на всички националности, да се придаде сериозно значение
на опазването на паметниците на културата и на нематериалното културно наследство, сериозно да се занимаваме с подреждането на древните литературни
паметници. Да се засили културната обмяна с чужбина, да се заимстват изтъкнатите постижения на всички цивилизации в света, да се повишава международното влияние на китайската култура.
4. Да се стимулират иновациите и новаторството в културата, да се увеличават живителните сили на културното развитие. Стимулирането от височините на епохата на обновлението на съдържанието и формите на културата, на
нейните системи и механизми, на средствата за разпространение, разкрепостяването и развитието на нейните производителни сили – това е неизбежният
път към нейния разцвет. Необходимо е твърдо да се ориентираме към служене
на народа и на делото на социализма, неотклонно да държим курса към разцъфтяване на сто цветя и към съперничество на сто школи, да се сближаваме
с реалността, с живота, с народа, неизменно да поставяме социалния ефект на
първо място и да осигуряваме единство на икономическия и социалния ефект.
Важно е да се дава повече на забележителната продукция на духовната култура, отразяваща положението на народа като субект на политическата дейност
на страната, на културата, възпроизвеждаща реалния живот и ползваща се с
голяма популярност сред хората. Да се задълбочава реформата на културната
система, като се усъвършенстват принципите за оказване подкрепа на обществено полезните отрасли на културата, за развитие на културната индустрия и
за поощряване на културната иновация. Да се създава такава среда, която би
благоприятствала появата на шедьоври, раждането на таланти и повишаването
на ефективността. Развитието на общополезни културни отрасли както и досега да се разглежда като главно средство за осигуряване на основните културни
права и интереси на народа, да се усилват динамиката на вложенията в тази
сфера и строителството на културната инфраструктура в микрорайоните и на
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село. Да се осигурява интензивно развитие на културната индустрия от гледище на стратегията за стимулиране на нейното развитие със силите на най-важните културни обекти, да се ускорява строителството както на отделни бази на
културната индустрия, така и на групова културна индустрия с регионална специфика. Да се култивират водещи предприятия и стратегически инвеститори в
сферата на културната индустрия, да се осигурява процъфтяване на културния
пазар, да се увеличава международната конкурентна способност. С привличането на нови и високи технологии да се обновява начинът на производство в
културната сфера и да се въвеждат нови форми на културната индустрия. Да се
ускорява създаването на скоростна и широкообхватна система за разпространение на културата. Да се въведе държавен режим за присъждане на почетни
звания, за да бъде възможно работниците на културата да се награждават за
големи заслуги.
Великото възраждане на китайската нация неизбежно се съпровожда от
процъфтяването и подема на китайската култура. Необходимо е изцяло да се
разкрива ролята на народа като субект на културното строителство, да се мобилизира активността на широките кръгове на работниците на културата, за
да бъде възможно по-съзнателно и инициативно да движат културата по пътя
на широкото развитие и бурния разцвет, в процеса на великата практика на
социализма с китайска специфика да се занимават с културно творчество и да
дават на целия народ възможност да вкусва от плодовете на постиженията на
културата.
Превод от руски: Харалампия Чунева
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КВИНТЕСЕНЦИЯТА НА СЕГАШНОТО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУСИЯ*
Дмитрий Медведев

В

Дмитрий Медведев – президент на Руската федерация от
март 2008 г.

основата на моята представа за бъдещето е дълбоката убеденост в необходимостта и възможността
Русия да придобие статута на световна държава върху
принципно нова основа. Престижът на Отечеството
и националното благосъстояние не може до безкрайност да се определят от постиженията в миналото, от
производствените комплекси по добив на нефт и газ,
осигуряващи лъвската част от бюджетните постъпления, от ядреното оръжие, гарантиращо нашата сигурност, от промишлената и комуналната инфраструктура – всичко това в голямата си част създадено още от
съветските специалисти, с други думи, не от нас. И макар и досега да поддържа страната ни, както се казва
– „в движение“, но то стремително остарява, остарява
и морално, и физически. Настана време ние, т.е. днешните поколения на руския народ, да кажем думата си,
да издигнем Русия на нова, по-висока степен на развитие на цивилизацията.
През миналия век с цената на неимоверни усилия аграрната, фактически неграмотна страна беше
превърната в една от най-влиятелните в онези времена индустриални държави, която лидираше в
създаването на редица модерни тогава технологии:
космически, ракетни, ядрени. Но в условията на затвореното общество, на тоталитарния политически
режим тези позиции беше невъзможно да се запазят.
Съветският съюз, за съжаление, си остана индустриално-суровинен гигант и не издържа на конкуренцията с постиндустриалните общества.
* Заглавието е извлечено от текста. (Из посланието на Дмитрий Медведев до Федералното събрание на Руската федерация, 12.ХІ.2009 г.)
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През ХХІ век на нашата страна отново й е необходима всестранна модернизация. И това ще бъде първият в нашата история опит за модернизация, основана върху ценностите и институциите на демокрацията. Вместо примитивното суровинно стопанство ние ще създадем умна икономика, произвеждаща
уникални знания, нови предмети и технологии, предмети и технологии, полезни на хората. (…)
Кризата безусловно затрудни решаването на тези проблеми. Ние бяхме
принудени да фокусираме нашите усилия за преодоляване на нейните негативни последици, задействайки значителни, по-рано натрупани с такъв труд резерви. И мащабната програма на антикризисните мерки позволи да стабилизираме ситуацията към средата на тази година.
Наш приоритет беше и ще бъде подкрепата на хората, които се оказаха
в трудна ситуация. Независимо от спадането на доходите в бюджета, социалните задължения на държавата се изпълняват напълно. И по-нататък ще
бъде така. (…)
Трябва да започнем модернизацията и технологическото обновление на
цялата производствена сфера. По мое убеждение става дума за оцеляването на
нашата страна в съвременния свят.
Аз се надявам, че благополучието на Русия в относително недалечно бъдеще ще зависи пряко от нашите успехи в развитието на пазара на идеи, на
изобретения, на открития, от способността на държавата и на обществото да
откриват и да поощряват талантливите и критично мислещи хора, да възпитават младежта в дух на интелектуална свобода и гражданска активност.
В какво аз виждам главните фактори за такова развитие? Отечествената
икономика е длъжна най-сетне да се преориентира именно към реалните потребности на хората, а сега те са свързани главно с гарантирането на сигурността, с подобряването на здравето, с достъпа до енергия и достъпа до информация. Оттук и нашият избор на приоритетите в модернизацията на икономиката
и технологическото развитие. Те са ключови за излизането на Русия на ново
технологическо равнище, за осигуряването на лидерски позиции в света. Това е
внедряването на най-новите медицински, енергийни и информационни технологии, развитието на космически и телекомуникационни системи, радикалното повишаване на енергийната ефективност. (…)
Най-важното за нашите граждани направление в работата е развитието на
медицинската техника, на технологиите и фармацевтиката. Ние ще осигурим на
хората качествени и достъпни лекарствени средства, а също и нови технологии
за профилактика и лечение на заболяванията, на първо място за тези, които
са най-разпространените причини за загубата на здравето и за смъртността.
Излишно е да се добавя колко е важно това при нашите демографски условия.
(…)
И, разбира, се ние сме длъжни да мислим какви природни богатства ще
можем да запазим и да предадем на бъдещите поколения. Ето защо смятам, че
повишаването на енергийната ефективност, преминаването към рационален
модел на потребление на ресурсите е още един от приоритетите в модернизацията на нашата икономика. Тази задача може да се реши само ако всеки от нас се
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замисли доколко отговорно се отнася към пестенето на енергия, както впрочем
се прави в целия свят. Там за това мислят абсолютно всички.
Какво е нужно да се направи? Първо, ще се приведат в действие програми
за производство и поставяне на прибори за отчитане. Сега жителите на нашите градове фактически плащат за овехтяла и затова скъпоструваща комунална
инфраструктура. Гражданите трябва да плащат само за реално използвани от
тях услуги.
Второ, ние започнахме преход към използване на енергоспестяващи лампи. Хората съществено ще спестяват от разходите си чрез замяната на остарялото оборудване.
Трето, през следващата година ще пристъпим към реализирането на проекти за повишаване на енергийната ефективност в много градски квартали. Ще
се модернизират комуналните мрежи, за плащане на услугите ще се въведат
системи, в по-голяма степен отчитащи режима на потребление и равнището на
доходите на семейството. Ще се въведат енергосервизни контракти, позволяващи да се постигнат значителни икономии. На първо място програмите за енергийна ефективност ще се реализират в държавния сектор, където има какво да
се направи. Аз призовавам всички руски региони да вземат участие в такива
проекти.
Четвърто, нужно ни е не само да увеличаваме добива на полезни изкопаеми, а и да се стремим към лидерство във внедряването на иновации както в
традиционната, така и в алтернативната енергетика. (…)
Нашите научноизследователски и производствени организации ще бъдат насочени към внедряване на иновационните технологии – като например
разработването и прилагането на ефекта на свръхпроводимостта, особено актуален за нашите огромни територии. Ние продължаваме да губим енергия в
гигантски обеми при преноса й по територията на страната. В бъдеще именно
технологията на свръхпроводимостта кардинално ще промени цялата сфера на
производството, пренасянето и използването на електроенергията.
В отделно направление в рамките на модернизационния проект са включени програмите за развитие на ядрената енергетика. До 2014 г. у нас ще се появят
реактори от ново поколение и ядрено гориво, търсено не само от отечествените, а и от чуждестранните производители. Ядрените разработки активно ще се
прилагат и в други сфери (преди всичко, разбира се, в медицината), за производство на водородно гориво, както и за създаване на двигателна установка,
способна да осигури космически полети даже към други планети.
Ние активно ще участваме и в международния проект за използване на
термоядрения синтез. Бъдещето принадлежи именно на такива технологии.
Намирайки се в „елитния клуб“ на страните, разработващи ядрени технологии,
ние в кооперация с чуждестранните партньори ще открием достъп до практически неограничен източник на енергия.
Четвъртото стратегическо направление е развитието на космическите технологии и телекомуникации. Нашата страна традиционно е била една от първите в тези отрасли, но днес заемаме едва 63-о място в света по равнище на
развитие на инфраструктурата на съобщенията. Това е много лошо. Очевидно
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е, че без промени в тази сфера ние не можем да се движим по-нататък и ето
защо на територията на цялата страна в течение на пет години е необходимо
да се осигури широколентов достъп в интернет, да се осъществи преход към
цифрова телевизия и към мобилна връзка четвърто поколение.
Националната мрежова инфраструктура трябва да гарантира достъп до
съвременни средства за съобщения във всяка точка и, разбира се, на разумни
цени. Цените на услугите трябва да се намалят на първо място за жителите на
Сибир и Далечния изток. Обръщам внимание: приоритет трябва да се дава на
тези услуги, от които е заинтересувано мнозинството от населението на нашата
страна, преди всичко на връзката с единната служба за спасяване и помощ при
извънредни ситуации. Това е критично нещо.
На нашата територия ще се изградят съвременни високоскоростни оптически магистрали, установено е оборудване с повишена производителност и в
пълна мяра е задействан потенциалът на вече построените линии, които също
не са малко. Това ще ни позволи да осигурим обмяна на все повече нарастващите потоци информация както между руските региони, така и между различни
страни. Русия, простираща се на 11 часови пояса, е призвана да стане ключово
звено в глобалната информационна инфраструктура. (…)
Приоритетно направление в нашата работа ще бъде също използването на
космическите технологии, включително, естествено, на Глобалната навигационна спътникова система (ГЛОНАСС). Те ще дадат на нашите хора възможност
да имат съвременно навигационно оборудване в автомобилите, ще помогнат да
се осигури безопасност на транспорта и на технически сложните обекти, да се
подобри координацията на работата на службите, които отговарят за предотвратяването на аварии, за извънредните ситуации, за ликвидирането на последиците от природни и технологенни катастрофи. Ще се появят и нови технологии за предоставяне на цифрова картографска информация с висока точност.
Внедрявайки съвременни инженерни решения и създавайки космически
апарати от ново поколение, ние трябва още към 2015 година да се изравним
със световните показатели по мощност и по продължителност на активно съществуване в орбита на отечествените спътникови връзки (в това отношение не
всичко е благополучно). Техническите им възможности трябва да позволяват
да се вижда целият свят, да помагат на жителите на всички страни да провеждат
научни изследвания, по-ефективно да работят и активно да общуват.
И накрая, петата приоритетна задача – развитие на стратегически и информационни технологии. В Русия в пълен обем трябва да се задейства потенциалът на суперкомпютрите, на суперкомпютърните системи, които са обединени от високоскоростните канали за предаване на данни. С тяхна помощ в
петгодишна перспектива вече ще стане възможно да се проектират най-нови
самолети и космически апарати, автомобили и ядрени реактори. Защото сложната техника, която не е минала през суперкомпютърно моделиране, или както
се казва, не е поставена в цифра, след няколко години просто няма да се търси
на пазара. И тук ние сме длъжни настойчиво да работим за завоюване на конкурентни позиции. (…)
В Русия ще се създаде комфортна среда за осъществяване на изследвания
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и разработки на световно равнище. Навремето френският учен Луи Пастьор
много точно отбеляза: „Науката трябва да бъде най-възвишеното въплъщение
на Отечеството, защото от всички народи пръв ще бъде винаги онзи, който
изпревари другите в областта на мисълта и на умствената дейност.“ Прекрасни
думи.
В нашата страна винаги е имало много талантливи хора, отворени към
прогреса и способни да създават новото. Именно на тези хора се крепи иновационният свят и трябва да се направи всичко такива специалисти да бъдат
заинтересувани да работят в своята страна. Затова е нужно да се създаде постоянно действащ механизъм за тяхната подкрепа, да се привличат за работа в
Русия най-авторитетните руски и чуждестранни учени, а също и предприемачи
с опит в комерсиализацията на подготвените разработки. (…)
Накрая, трябва да се завърши разработването на предложенията за създаване в Русия на мощен център за изследвания и разработки, който би се фокусирал върху подкрепата на всички приоритетни направления, именно на всички направления. Става дума за съвременен технологически център, ако щете по
примера на Силиконовата долина или на други подобни задгранични центрове.
Там ще се създадат условия, привлекателни за работа на водещи учени, инженери, конструктори, програмисти, мениджъри и финансисти. И ще се създават
нови технологии, конкурентоспособни на световния пазар. (…)
Краен резултат от нашите съвместни действия ще стане качествената
промяна не само в жизненото равнище на гражданите на нашата страна. Ние
самите трябва да се променим. Необходимо е да се преодолеят широко разпространените представи, че държавата или някой друг трябва да решава всички съществуващи проблеми, само не и всеки от нас на своето място. Личният
успех, поощряването на инициативата, повишаването на качеството на обществената дискусия, нетърпимостта към корупцията трябва да станат част от
нашата общонационална култура, именно част от общонационалната култура.
За постигането на тези цели трябва да се започне от самото начало – от
възпитание на новата личност още в училището. Както някога справедливо забеляза известният икономист Василий Леонтиев: „Образованието задоволява
една от най-важните човешки потребности и представлява социална инвестиция, която води към растеж на материалното производство в бъдеще. То повишава жизненото равнище на сегашното наше поколение и при това съдейства
за повишаване на дохода на бъдещите поколения.“
В миналогодишното си Послание огласих идеята и дадох поръчение да се
подготви инициативата „Нашето ново училище“. (…)
Още през 2010 година, а това е годината, ще напомня, обявена за Година
на учителя, ние, първо, ще разработим и ще въведем нови изисквания за качеството на образованието, съответно ще разширим списъка на документите,
характеризиращи успехите на всеки ученик. Единният държавен изпит трябва
да остане основен, но не единствен начин за проверяване на качеството на образованието. (...)
Второ. Училището ще стане център на творчество и информация, на наситен интелектуален и спортен живот. С помощта на архитектурен конкурс ще
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бъдат избрани нови проекти за строителство и реконструкция на училищните сгради. Това е крайно време да се направи. Те ще започнат да се използват
повсеместно още от 2011 година. Задачата е да се изгради тъй наречената умна
сграда, т.е съвременна сграда, в която са предвидени технологии за обучение,
за укрепване на здравето, за осигуряване на нормално, качествено хранене с
топла храна. Всички училища ще имат достъп вече не до обикновен, а до широколентов интернет. (…)
Третото, което трябва да направим, е да разширим самостоятелността на
училищата както за определяне на индивидуалните образователни програми,
така и за разходване на финансовите средства. От следващата година самостоятелност ще получат училищата, победители в конкурса по националния проект „Образование“, и училищата, преобразувани в автономни учреждения, а
задължителната отчетност на такива училища рязко ще се съкрати в замяна
естествено на откритост на информацията за резултатите от тяхната работа. С
директорите на такива училища ще се подпишат контракти, предвиждащи особени, с отчитане на качеството на работата контрактни условия на труда.
Четвърто. Ние ще закрепим законодателно равенството на държавните и
частните общообразователни учреждения и ще предоставим на семействата
по-широки възможности за избор на училище, а на учениците – достъп до уроците на най-добрите преподаватели с използване на технологиите на дистанционно и допълнително образование. (…)
Петото, което е нужно да се направи: системата на педагогическото образование също очаква сериозна модернизация. Ще се внедрят задължителни
курсове за преподготовка и повишаване на квалификацията на базата на найдобрите руски вузове и училища. Средствата за повишаване на квалификацията трябва да се предоставят с възможност за избор на образователни програми,
а педагогическите вузове трябва постепенно да се преобразуват или в големи
базови центрове за подготовка на учители, или във факултети на класическите
университети. Ние ще започнем да привличаме за работа в училищата тези, които са способни да осигурят по-качествено профилирано образование за учениците от горните класове, включително квалифицирани специалисти, които
нямат педагогическо образование. (...)
Училището наред със семейството е базова социална институция, формираща личността, приобщаваща новите поколения към ценностите на отечествената и световната култура, правеща човека цивилизован. А иновационната
икономика може да се формира само в определен социален контекст като част
от иновационната култура, основана на хуманистичните идеали, на творческата свобода, на стремежа към подобряване качеството на живота. Именно закрепването в националната култура на нравствените принципи, на моделите на
поведение предопределя успешното развитие на личността и на нацията като
цяло. Затова ще отделим съществено внимание на развитието на културата и
ще разгърнем работа в няколко направления.
Първо, длъжни сме да направим всичко зависещо от нас, за да помогнем за
създаването на необходимата за нормално културно развитие инфраструктурна среда, при това преди всичко в руската провинция. (…)
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Второ, длъжни сме да пазим единното културно пространство на страната
ни в цялото му многообразие, да помагаме за запазване на богатите национални традиции на народите на Русия и заедно с това всемерно да развиваме и да
усъвършенстваме програмите за обучение по руски език, който е основата на
междунационалното общуване и на единството на нашата страна.
Трето, трябва да отделяме по-голямо внимание на подкрепата на новаторските, експерименталните направления в изкуството. Запазвайки традициите,
богатото, много богатото класическо наследство на нашата култура, държавата
е длъжна да се погрижи и за тези, които търсят нови пътища в художественото
творчество. Трябва да се помни: това, което днес се нарича класика, често се е
създавало въпреки канона, чрез отказване от привичните форми, чрез разрив с
традицията. Духът на новаторство трябва да се поощрява във всички сфери на
културния живот. (…)
Днес ние говорим за модернизация – това е квинтесенцията на Посланието, което произнасям – за нашия стремеж да бъдем съвременни. При това е
нужно да се помни, че „съвременност“, разбира се, не е някакво застинало понятие, крайна спирка на прогреса, при пристигането на която можеш „да се
отпуснеш и да си починеш“. Точно обратното. Истински съвременно може да се
смята само общество, което е настроено за непрекъснато обновление, за постоянни еволюционни преобразувания на социалните практики, на демократичните институции, на представите за бъдещето, на оценките за настоящето, за
постепенни, но необратими промени в технологическата, икономическата, културната област, за неотклонно повишаване на качеството на живота. (…)
Превод от руски: Димитър Димитров
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рез последните двадесет години България осъществи труден преход от централизирана (непазарна) към децентрализирана (пазарна) икономика.
Преходът се реализира до голяма степен по метода
на пробите и грешките, в силно вероятностна среда, с използване на евристични стохастични методи
за вземане на решения. Затова неговата траектория
е зигзагообразна, със стъпки напред и назад, с недостатъчна яснота накъде, кога и по какъв точно начин
ще се гради бъдещето на страната ни. И като резултат се постигнаха значително по-тъжни резултати,
отколкото в другите страни, осъществяващи подобни промени [10].
Преходът има много аспекти, но в настоящата
работа вниманието ще бъде насочено основно към
иновациите и технологиите, към промените, които
настъпиха в тях.
Като цяло може да се отбележи, че по време на
прехода нашата страна загуби в редица отрасли на
икономиката своите водещи позиции в развоя и технологиите сред бившите социалистически страни.
Това са преди всичко производството на електронна
и изчислителна техника, персоналните компютри,
промишлената роботика, каростроенето, отделни
области на отбранителната промишленост, на фармацията, на селскостопанското производство [8].
Появиха се тенденции за деиндустриализация, за
преминаване към т.нар. ишлеме-машиностроене,
при което се работи на парче, неефективно, без значими крайни изделия и резултати. Рязко се съкрати
продукцията на корабостроенето, а износът на изделия на военнопромишления комплекс намаля десетократно. Роботостроенето и производството на
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магнитни носители на практика изчезна от листата на предлаганите български
изделия. Железопътният транспорт систематически деградира, а раздробеното
селско стопанство не може да стъпи на съвременни технологии.
И като следствие от всичко това едва през 2007 г. България достигна нивото на икономическото си развитие отпреди началото на прехода – последна от
централно- и източноевропейските (ЦИЕ) държави – членки на ЕС [10].
Заедно с това не следва целият преход да се бележи с отрицателен знак.
Дейностите, свързани със строителния бранш, отбелязаха забележителен растеж. Същото може да се каже и за туризма и за хранително-вкусовата промишленост. Стабилен растеж бележи и автомобилният транспорт.
Следвайки световната тенденция, нарасна делът на услугите в брутния
вътрешен продукт (БВП). Това се отнася преди всичко за сферата на услугите,
базирани на информационно-комуникационните технологии (ИКТ), където в
нашата страна са реализирани темпове на растеж от 6%. Това превръща ИКТ в
сериозен фактор за увеличаване на производителността на труда [9]. Същото
не може да се твърди за българските ИКТ продукти, където почти не се забелязва растеж.
По време на прехода България непрекъснато губи позиции в областта на високите технологии [6, 8]. Например броят на заетите във високотехнологичните
сектори на българската икономика за периода от 2000 до 2005 г. намаля от 0.57%
до 0.45%, което е двойно по-ниско от процента на заетите в тези сектори средно
в ЕС. У нас тенденцията към намаляване на високотехнологичните за сметка на
ниско- и среднотехнологичните производства продължава и сега и още не е ясно
как ще бъде съкратена дистанцията от другите европейски страни.
Тревожен е фактът, че в България ¾ от произвежданата продукция са суровини и материали (необработени или първично обработени) на нискотехнологично равнище [10].
Като се има предвид, че в стойността на всяко високотехнологично изделие минимум 8% са разходи за изследване и внедряване, резонно може да
бъде поставен въпросът за развитието на корпоративната и академичната наука. За тях по време на прехода страната ни отделяше средства в границите
от 0.3% до 0.5% (за 2007 г.) от БВП – а в ЕС средните разходи за тази цел са в
размер 1.85% от БВП, т.е. от 3 до 6 пъти повече. Има и друг негативен момент
– на българския бизнес се падат по-малко от 25% от разходите за изследване и
внедряване, докато в развитите страни тези разходи достигат 70%. Реалността е такава: по време на прехода почти цялата ведомствена наука (която бе
гръбнакът на развойната и внедрителската дейност) загина, но корпоративна
наука не се роди. Такива звена не са създадени у нас и от крупните транснационални компании (ТНК), които присъстват стабилно, но чисто комерчески на
българските пазари. За развой и внедряване в своите български предприятия
ТНК използват изследователски звена в страните, където са основно позиционирани, което на практика означава, че се пренебрегва българският изследователски потенциал.
Към това следва да се добави, че за целия преход у нас не бе създадена
достатъчно мощна иновативна българска транснационална корпорация, която
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да използва български учени и специалисти в своята изследователска дейност.
Остават множеството малки и средни предприятия (МСП), които поне засега
не се занимават със систематична изследователска дейност.
Всичко това обяснява защо по време на прехода липсваше постоянно и
целенасочено търсене на наука и иновации от страна на българския бизнес. А
то до голяма степен произтича и от факта, че бизнесът у нас инвестира средствата си в отрасли, които много малко се нуждаят от изследвания и иновации
– туризъм, строителство, ресторантьорство и други.
Могат да възразят, че дори да е нямало достатъчно вътрешно търсене от
страна на българския бизнес, съществувало е външно търсене – от различни
европейски и други фондове и програми. Тази възможност подпомогна оцеляването на българската наука през трудните времена на прехода. Но тя не трябва
да се надценява, защото, първо, много от изследователите, които през първите
години на прехода разработваха чуждестранни проекти, вече са зад граница
и, второ – никой не е в състояние само със средства отвън дълго време да поддържа собствената си наука. При липса на достатъчно значим инвестиционно
ориентиран бизнес вътре в страната.
Тази неблагоприятна ситуация съществува и сега и се отразява пагубно
на българската академична и университетска наука, която продължава да води
отчаяна борба за оцеляване. Изтичането в чужбина на млади квалифицирани специалисти и свиването на фундаменталната и приложната наука водят
до снижаване на нивото на образованието, понеже двете системи работят като
скачени съдове. Тъй като висшето образование не се укрепва в достатъчна степен и не се решават неговите жизнено важни проблеми, възможностите на това
образование намаляват. От друга страна, след влизането на България в ЕС се
премахнаха редица бариери и финансови ограничения и голяма част от найспособните български младежи се насочиха към европейските университети.
Което самò по себе си не е лошо, но поставя сериозни въпроси за бъдещето на
българските университети.
Трудностите в областта на науката, образованието, технологиите и иновациите се усилват многократно поради това, че за целия преход управляващите
държавни администрации не намериха време, сили, възможности и воля да решат няколко възлови проблема:
а) Липсват приоритети за развитието на България, които да са утвърдени
и общоприети на държавно ниво – парламент или поне Министерски съвет.
България е единствената страна – членка на ЕС, без такива приоритети.
б) Няма създаден държавен орган към премиера или президента, който
да координира усилията на държавната и общинската администрация по изпълнението на приетите общонационални приоритети, както и дейностите в
областта на науката и технологиите, а това се осъществява във всички развити
и в много от развиващите се страни.
в) Липсват разработени и функциониращи механизми за реализиране на
съвременно венчърно високоефективно финансиране на иновационната дейност – така както това се осъществява в САЩ, Япония, Израел, в страните от
ЕС и в много ЦИЕ държави.
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г) Няма разработен и реализиран общонационален механизъм за възстановяване и развитие на корпоративната наука, без която не може да се стартира никаква дейност в областта на високите технологии. И най-вероятно в
обозримо бъдеще тази наука няма да се появи – с всички произтичащи от това
последици.
На всичкото отгоре икономиката ни бе връхлетяна от глобалната криза,
която усложни ситуацията в страната и най-вече в науката, технологиите и
иновациите. Тяхното търсене от бизнеса намаля в още по-голяма степен, тъй
като повечето от българските фирми са в стагнация, икономисват от всичко и
внедряването на иновации е последната им грижа.
В този усложнена ситуация заслужават най-голямо внимание мерките, които държавната администрация взема за преодоляване на кризата – общо за
страната и в частност в науката и технологиите. Защото от успеха на тези мерки
зависи какво място ще заеме България при излизане от кризата.
Повсеместна практика е при криза правителствата да увеличават ликвидността на крупните финансови институции и корпорации, да инвестират
в инфраструктурни проекти, в образованието, изследванията, внедряванията
и иновациите, да се стараят да повишат технологичното ниво в различните отрасли на икономиката. За целта се допускат и по-високи нива на бюджетния
дефицит.
У нас се следва друга философия – на рестриктивен бюджет – с най-нисък
дефицит в ЕС, на икономия от всичко – вкл. в значителна степен от науката и
технологиите. Примерите са показателни:
а) В одобрения бюджет е предвидено разходите за изследване и внедряване да се намалят от 0,50% от БВП през 2009 г. до 0,30% за 2010 г. при 1,85%
средно за страните от ЕС. Такова драстично намаление на разходите за наука не
е констатирано в друга страна – членка на ЕС. Противно на ангажиментите на
страната ни по Лисабонската стратегия.
Допълнително БАН бе наказана с отнемането на нови 10 млн. лв. от вече
одобрения й бюджет – и, както бе публично съобщено, същите средства се
прехвърлят в земеделския фонд, „за да не дойдат тези с тракторите“. Очевидно
е, че другите – с химикалките и научните прибори, няма къде да ходят.
б) Бе обявено публично, че БАН трябва твърде бързо и цялостно да се
реформира и че ако това не стане както трябва, ще се осъществи „отгоре“ – с
други методи и средства. При това не е ясно какво точно се иска от академията
(няма общодържавни приоритети!), кого тя ще обслужва със своите резултати,
как ще се използват тези резултати в практиката и т.н. По въпроса за необходимостта от реорганизация на БАН едва ли ще се намери някой, който да възрази.
Но миналият опит на академията показва, че светкавичните промени без съответни идеи, ясни цели и добре обмислени последователни стъпки завършват
обикновено твърде тъжно, с намаляване на отпусканите средства и ресурси и с
немалка загуба на сили и средства. Залог за успех при такава реорганизация са
младите и квалифицирани специалисти, а те при това мизерно заплащане няма
как да се привлекат. Невъзможно е и бързо да се създават.
При такива предпоставки е много интересно да се знае какъв ще е крайни-
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ят резултат от тази реорганизация.
в) Бързо се тласка напред нов закон, подменящ стария законодателен акт
за научните степени и звания. И в този случай няма възражения срещу необходимостта от промени. Силно безпокойство обаче предизвиква искането да
няма общонационални критерии, на база на които да се присъждат научните
степени. По този начин се преминава от национални към локални степени и
длъжности, които едва ли ще имат някаква стойност извън съответния университет. Твърдението на вносителите на закона, че той ще повиши конкурентоспособността на икономиката, по никакъв начин не може да се приеме за вярно.
Едно е повече от ясно – нивото и стойността на научните степени и длъжности
ще се понижи при едновременно безконтролно увеличение на броя на техните
притежатели. Което с нищо няма да подобри българските наука, технологии и
иновации.
Изобщо обществото се занимава с третостепенни въпроси за сметка на
истински съществените проблеми за бъдещето на страната.
г) Предвижда се през 2010 г. възможностите и средствата за разпределяне на конкурсна основа чрез Националния иновационен фонд и Националния
фонд за научни изследвания рязко да се съкратят в сравнение с предидущата
бюджетна година, при което с приоритет ще се изплащат вноски от минали
конкурси. По този начин се притварят вратите пред малкото възможности, с
които разполагаха българските изследователи.
д) Сега, както и по време на прехода, корпоративната наука не е предмет на
внимание от страна на държавната администрация или на когото и да е другиго. Тя е като мъртвец, за нея нищо не се говори и не се планира.
Отношението към науката и технологиите в нашата страна най-точно бе
изразено от високопоставен фактор в държавната администрация, който заяви, че по време на криза „науката не е основно нещо“. Което сега у нас последователно се прилага към изследователските и университетските структури.
Съществен е въпросът как страната ни ще излезе от кризата и по каква траектория ще се развива по-нататък. От гледна точка на развитието на
науката, технологиите и иновациите могат да се формулират три възможни
сценария:
1. Очевидно е, че в сегашната наша икономика не се предполага осъществяване на оригинални български изследвания и внедрявания. По-скоро се залага на използването на чужди, закупувани отвън изследвания и внедрявания
заедно със съответните машини, съоръжения и технологии. Такъв подход прилагат много страни, които са в режим на вечно догонващо развитие. Но по този
начин не е възможно догонването на развитите страни. Описаният сценарий
може да се нарече „инерционен“, тъй като не изисква никакви особени усилия
или разходи от страна на държавата за наука и технологии. Те могат да бъдат
поддържани на минимално допустимо ниво, колкото да се симулира изпълнение на Лисабонската стратегия. И за да има минимален брой специалисти, които да разбират какво се прави по света. Например ако високопоставен фактор
поиска да узнае какво е това „вакуумен ултравиолет“ (приоритетно направление за Германия), да има някой, който да му го обясни.
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Такъв сценарий в близко бъдеще гарантира запазване на дистанцията, която ни отделя от развитите страни. А в по-далечна перспектива според Виенския
институт за международни икономически изследвания към 2050 г. България
ще може да се приближи до водещите европейски държави [8].
2. Съществува сценарий, чрез който може да се осъществи иновативно догонващо развитие. Той предполага активно държавно съдействие за укрепване на националната изследователска, иновативна и внедрителска дейност, на
корпоративната наука и на иновационните фирми и организации. Това може
да се реализира само при национален консенсус между политическите сили за
развитие по утвърдени приоритети и по ресурсно осигурени многогодишни
програми и проекти. Този сценарий е възможен, но малко вероятен – не на последно място и поради спецификата на нашия национален характер.
3. Допустим е и трети сценарий, при който се смесват елементи от първия
и втория. Така по-скоро ще се имитира иновативно развитие, вместо реално да
се създават и внедряват иновации.
Трябва ли първият и третият сценарий да се разглеждат като песимистични? Може да се намери гледна точка, при която те са реално допустими.
Основната опасност при тях е свързана с голямата вероятност страната ни да
се примитивизира и периферизира в рамките на ЕС. Но в същите рамки няма
да се допусне тези процеси да отидат твърде далеч. От друга страна, непрекъснатото изоставане на страната ни може да накара немалка част от трудоспособното и творчески ориентирано българско население да потърси реализация в чужбина. Което от началото на прехода и до сега е един непрекъснат
обезкървяващ нацията ни процес. Оставащите в страната ще се превръщат
все повече в най-обикновени юзери (ползватели) с минимално необходими
умения за ползване на всичко, което се внася отвън – изделия, машини, технологии, материали. Нищо страшно – от това светът няма да загине, нито пък
ще се впечатли. При нашите природни дадености и благоприятен климат, ако
се стигне до недостиг на квалифицирани работници или население, веднага
ще се намерят желаещи от Балканите, Европа, Азия, Африка, които да запълнят вакуума. Това са го знаели и древните българи, които са казвали: „свято
място пусто не бивает“.
Вместо заключение
Както и преди двадесет години, България в определена степен е на кръстопът. По един или друг начин тя ще излезе от настоящата криза, но важното е по
каква траектория или по-точно по кой сценарии ще се развива по-нататък. Решенията зависят от управляващите елити. Дано тези решения не са със същите
последствия, както преди около 100 години.
Хилядолетният опит на човечеството показва по недвусмислен начин, че
народите, които са притежавали уникални умения и технологии, са имали предимства и във военното дело, и в стопанската дейност. Те са живели по-богато
и с по-голяма вероятност да оцеляват през вековете.
В сегашните времена нещата не са се променили съществено – даже напротив, конкурентната борба в глобалния свят много често е по-остра от някои
горещи локални войни. И както и преди, притежаването на уникални умения,
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технологии и развита наука продължава да играе огромна роля в съдбата на
всеки народ.
Може само да се надяваме, че в тези важни области България все още не е
загубила своите шансове, и което е още по-важно – че желае и може да ги реализира.
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РЕФОРМИТЕ В НАУКАТА ИСКАТ АКЪЛ,
НЕ ПОМАЛКО ОТ САМАТА НАУКА
Велиана Христова

Европейският одит даде на БАН
висока оценка:
Академията има институти на
световно равнище, други са основни
на национално ниво, един е с ниско
качество
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ългоочакваният окончателен доклад от международния одит на БАН бе огласен в края на ноември 2009 г. Оценяването на 69-те звена на академията направиха 40 учени от 16 държави, организирани
в екип от Европейската фондация за наука и Европейската федерация на националните академии на
науките. Двете институции имат голям опит в международното оценяване на науката. Този одит е много полезен и за Европа, защото ще послужи като още
един опит за изработването на общи правила за оценяване на научни институции, които през 2010 г. ще
бъдат приети от общността, каза ръководителят на
екипа д-р Райндер ван Дойнен.
Първото, което направи впечатление при представянето на доклада, бе, че между насажданото от
властта у нас отрицателно отношение към БАН и високата оценка на европейския одит няма нищо общо.
Но дори и най-добрите научни институти в света
винаги има какво да подобряват, каза Ван Дойнен
пред Общото събрание на академията. По думите
му европейският екип очаква учените в академията
да четат внимателно доклада, който е 500 страници,
да не следват сляпо препоръките, а да мислят какви
стъпки трябва да се предприемат във всеки конкретен случай. По думите на председателя на БАН акад.
Никола Съботинов до края на 2009 г. Управителният
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съвет на академията ще събира предложения от институтите и около 20 януари
2010 г. ще предложи на Общото събрание план за преструктуриране на БАН.
Оценяването на академията е станало на няколко етапа – анализ на отчетите на институтите, разпределени в четири групи по науки, анализ на самооценката им, анализ за съответствие на програмите им с тенденциите в европейските изследвания, с управлението на звената, с нуждата от тях в страната,
с обучението на докторанти. Експертите са посетили всички звена на място и
са разговаряли с учените.
Основен резултат от оценката. В доклада се казва:“Оценяващият комитет стигна до недвусмисленото заключение, че мнозинството от институтите на
БАН извършват ценна изследователска дейност според международните стандарти. В някои от случаите открихме изследователски групи, които работят на
челни световни позиции. Екипът оценители смята този обобщен резултат за
впечатляващо постижение, имайки предвид особено трудните условия за провеждане на изследвания в България.“
Нататък цитирам извадки от доклада.
Общи заключения. Добрият до отличен изследователски потенциал в БАН,
а значи и в България, е в опасност поради недостатъчното финансиране. Понастоящем системата функционира в режим на оцеляване. Сега голямата тревога е
за следващото поколение учени.
Препоръки. Подкрепяйте младите изследователи. Подобрете рамките на
финансирането. Намерете баланса между изследователска дейност и преподаване. Създайте бюра за технологичен трансфер. Подобрете качеството на научното публикуване. Стимулирайте гъвкавостта. Създайте международни консултативни комитети.
В увода към документа е записано: „БАН има съществена роля в изследователската система на България и институтите й имат централна роля в нея, в
академията работят под 20 на сто от учените на страната, но те дават 50 до 55%
от международно признатата научна продукция на страната.“
Приетите за този случай Критерии на оценяването се основават върху
„Протокола за стандартно оценяване“ (SEP – Standard Evaluation Protocol) на институциите. Той препоръчва „описателно оценяване, което се фокусира върху
силните и слабите страни (s/w – strengths and weaknesses), използвайки четири
критерия на оценяване“, а именно качество и продуктивност, научна и обществена значимост (полезност) и перспективи. За целите на това оценяване беше
преценено, че е необходима лека адаптация на критериите. Модифицираните
критерии, възприети за това оценяване, са следните:
a) Качество и продуктивност: международно признание и иновационен
потенциал, научна продукция и международно присъствие на институтите.
б) Значимост (полезност): социално-икономическо въздействие.
в) Перспективи: жизненост, приложимост, управление, ръководство, бъдещ потенциал/способност на институтите да се справят с нови научни предизвикателства.
Оценяването по този начин е насочено към три нива:
– Международен научен авторитет;
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– Социално-икономическа, включително и културна значимост в страната;
– Собствени перспективи за развитие на изследваните институти.
Оценките за качество са 4: „A“ за изследователска работа, която е конкурентоспособна в международен план. Институтът има важни приноси към
областта си и е смятан за международен актьор; „B“ за изследователска работа,
която е видима в международен план. Институтът е направил ценни международни приноси в областта си; „C“ за стабилна изследователска работа, която
допринася за нашето разбиране и по-принцип заслужава да бъде продължена.
Институтът е видим на национално равнище; „D“ за изследователска работа,
която не е солидна или която повтаря съществуващи резултати, или за работа,
която има недостатъци в научния и/или технически подход.
(При международното оценяване в Европа съществува и оценка „А+“, която обаче не е прилагана към звена на БАН, защото означава „световен лидер“.)
По параметъра значимост (обществена полза) оценките са 3. Тук „А“ означава „важно значение“, „В“ – „средно значение“ и „С“ – „без значение“. В параметъра перспективи „А“ означава „много перспективи“, „В“ – „средни перспективи“ и „С“ – „ниски перспективи“.
В докладите на експертните панели има примери за институти, които работят изключително добре в международен план, провеждат изследвания с
най-висока обществена полезност за България и по-широкия регион. Общото
ни впечатление обаче е, че тази сравнително добра работа е резултат най-вече
от инвестиции, направени в миналото, и не може да бъде поддържана без съществени усилия както от страна на БАН, така и на българското правителство.
Тъй като много подобрения са възможни и се налагат от самото естество на
работата, няма съмнение, че без истинско ангажиране в полза на най-качествената наука в България и без отговарящата на това финансова подкрепа БАН
като водещо научно средище в страната няма да бъде в състояние да поддържа
досегашната си национална и международна позиция. Необходимото усилие
преди всичко е въпрос на осигуряване на по-добро финансиране за БАН.
Необходимо е разработването на дългосрочен план за намеренията и целите на институтите, основаващи се на техните силни страни, и на БАН като
цяло. Академията трябва да подкрепи институтите в разработването на мисия,
основаваща се на идентифицирани силни изследователски страни и целяща
постигането на подходящ баланс между фундаментална и приложна наука.
Опасността е съществената потенциална значимост за обществото, която БАН притежава, да не бъде материализирана. Такъв специално е случаят с
обучението и развитието на младите изследователи, чийто принос ще бъде найнеобходим за развитието на България като конкурентна икономическа сила в
един свят, разчитащ все повече на произвеждането на знание и на разпространението му, за да бъдат решени социални и технически въпроси и за да бъде
подкрепено и стимулирано устойчивото икономическо развитие.
БАН и българското правителство са посъветвани настойчиво да работят
заедно за предприемането на всички необходими стъпки за задържане на младите таланти, свързани с изследователски институции в страната; това би могло да включва и усъвършенстване на системата за кариерна ориентация, моти-
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вация и наставничество и намаляване на бюрократичните препятствия, за да
стане изследователската кариера по-атрактивна.
Експертите са най-впечатлени от нивото на професионализъм, ентусиазъм
и отдаденост на по-младите членове на научния състав, с които се срещнаха и
разговаряха. Въпреки това, с няколко забележителни изключения, институтите
не могат на този етап да предложат достатъчно привлекателни перспективи за
кариерно развитие, така че талантливите изследователи да останат в системата
на българската академия, най-вече поради липса на средства.
Накрая ще цитирам оценките на ръководителя на международния екип
д-р Райндер ван Дойнен:
„Ние установихме, че повечето институти на БАН извършват ценна изследователска дейност на високо международно равнище. Целта беше да видим в каква степен научните звена на академията се вписват в международното
пространство и какви нови хоризонти за международно сътрудничество може
да се набележат. В много от научните звена на академията срещнахме чудесни
изследвания с изключително високо качество, които допринасят за науката в
цял свят, включително в областта на хуманитарните науки. Имате същински
съкровища в много от институтите. В това отношение Българската академия
на науките има много добра позиция в европейския контекст. Особено на фона
на условията в България, в които е трудно да се работи наука поради ниското
финансиране. Вие имате отличен научен потенциал, но ситуацията е влошена
от липсата на средства. (…)
Според мен ще трябва около година време, за да се прецени какви стъпки за преструктуриране на някои звена трябва да се предприемат. При това
решенията трябва да се раждат отдолу нагоре, а не да се „спускат“, защото
учените може да не ги приемат и тогава няма да са ефективни. Важното е да не
разрушаваме това, което вече имаме. В БАН има изследвания с много високо
качество и въпросът е да не се рискува да се изгори едновременно сухото и суровото. Бих препоръчал на ръководството на академията да се концентрира
върху силните моменти, да обърнете внимание на институтите, които очевидно се справят много добре, които са на челни позиции в световен мащаб и да
ги използвате, за да усилите системата. Бих казал: използвайте възможността
от тази външна оценка да преструктурирате академията в съответствие със
силните й страни. (…)
Ако се отчита само краткосрочното и се държи политика на оцеляване, не
е добре. Трябва да се направят усилия за инвестиране в изследванията и от държавата, и от бизнеса. В страна като България е ясно, че инициативата трябва
да идва от държавата. Това зависи от вашите собствени предпочитания. Дали
искате да наблегнете на бъдещето, дали искате да осигурите сегашно подобряване на състоянието на обществото. Ето защо ние работим по три различни
периметъра – наука, изследвания и нещо, което също е много важно – развитието на самото общество. Има много институти, които са много важни за националната идентичност, за българската култура. Всичко зависи от вас самите.
Преди 20-ина години ситуацията в Португалия например беше много сходна с
тази, в която сте вие сега. Там правителството прецени какво иска да постигне
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в дългосрочен план след 20–30 години. Виждаме сега съществен ръст на инвестициите за наука, съществено увеличение на броя на учените там. (…)
Липсата на финансови ресурси е много сериозен проблем. Академията има
отличен потенциал, но е поставена в ситуация на оцеляване, като цяло системата е на ръба на оцеляването. Затова препоръчваме категорично на държавата да
се подобри рамката на финансирането. Най-голямата тревога е за следващото
поколение учени. Преценихме, че има големи проблеми с привличането и задържането на интелигентните млади учени. А новото поколение е бъдещето на
България. Без достатъчно млади хора в науката България няма да е конкурентоспособна. За разлика от останалите страни в Европа, тук има силно изтичане
на мозъци – много повече, отколкото в други държави. България трябва да е
сигурна, че следващите поколения учени няма да бъдат загубени. (…)
В цяла Европа хората започват да разбират, че учените и постиженията на
обществото трябва да бъдат разглеждани като едно цяло, защото научните постижения могат да бъдат използвани във всичко, във всяка област. В същото време
самото общество поставя своите изисквания за нови и нови научни постижения.
Бих казал, че разделението на обществото и науката не е в полза на никого.“
Не беше чак толкова неочаквано, че международният одит на дейността на
БАН ще бъде тълкуван пошло и тенденциозно. Малко преди да бъдат огласени
резултатите, министър Симеон Дянков лепна прословутата си фраза за „феодалните старци“, колкото целокупна България да разбере, че изобщо не го интересува реалното състояние на академията. Човекът си има мисия – да съсипе
науката в страната. Международната оценка за БАН като цяло се оказа висока,
което хич не му върши работа. Затова той предпочете да обяви, че 17 института
на БАН били добри, останалите – не.
Факт е, че докато в парламента се гласуваше Бюджет 2010, дори тези депутати, които остро възразяваха от академията да се отнемат нови 10 млн. лв.,
някак естествено обясняваха как тя щяла да предприеме реформи и да се промени. Което означава, че и за тях европейската оценка за науката ни е пълна
мъгла. Очевидно целенасочената и умело дирижирана медийна кампания срещу БАН в течение на последните две години си казва думата. Но дори тя в крайна сметка успя да убеди едва 6 на сто от българите, че академията ни не е стока,
както показа изследване на НЦИОМ.
Всъщност след международния одит можем със сигурност да кажем, че
имаме академия, с която можем да се гордеем пред света и да сме конкурентоспособни. Няколкото института, които имат невисока оценка, са учудващо
малко, като се знае, че БАН е хронично недофинансирана и е осигурена от държавата 10 пъти по-ниско от сродните й институции в Европа, спрямо чийто
аршин бе направена оценката. Никоя друга българска институция не може да
се похвали с подобен резултат. И вместо да се зарадва, да помогне с всичко
възможно да се реорганизират ефективно онези академични звена, от които
може да се желае повече, държавата в лицето на финансовия министър продължава да не се извинява за нанесените несъстоятелни обиди по учените и
нещо повече – отнема 10 млн. лв. от бюджета на БАН, с което лишава науката
от възможността да функционира през идната година. Това просто прилича на
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безотговорна разюзданост. Защото няма как учените ни да правят изследвания
и да работят по спечелените европейски проекти, без да имат ток в лабораториите. Държавата трябва да плати поне тока, не само защото така е навсякъде по
света, а и защото от европроектите ток е забранено да се плаща. Просветният
министър пък събира една групичка неолиберални дейци, обявени по телевизиите кой знае защо за учени, и участва в истинска вакханалия на пошлостта с
улични обиди към професорите у нас изобщо.
По всички тези причини се налага да обясним по-подробно какво показа
международният одит на звената на академията. За да научи Симеон Дянков, че
в 140-годишната ни академия има не само 17 добри института, напротив. (Впрочем България преди 140 години не говори нищо на задокеанския ни министър.)
Та кои звена на академията в какво са блестящи и къде има нужда от промени?
Както беше посочено, в одита са оценявани три неща: качество на изследванията; значимост за обществото; перспективи.
Одитът на качеството на изследванията е с 4 оценки – „А“, „В“, „С“ и „D“.
Значимостта и перспективите се измерват с три оценки – „А“ – висока, „B“
– средна и „С“ – ниска. Какво означава всяка от тях?
Има 11 института, които са получили оценка „А“ (световно ниво и конкурентоспособност) и по трите показателя: Национален археологически институт с музей; Институт за ядрена енергетика; Институт по електрохимия и
енергийни системи; Институт по полимери; Централна лаборатория по фотопроцеси; НИМХ; Геофизичен институт; Институт по океанология; Лаборатория
по минералогия и кристалография; Институт по молекулярна биология; Институт по микробиология
С две оценки „отличен“ са 13 института: Институт по математика и информатика; Институт по паралелна обработка на информацията; Институт по
физика на твърдото тяло; Институт по органична химия; Институт по невробиология; Институт по биофизика; Институт по биология и имунология; Централна лаборатория по обща екология; Геологически институт; Институт по
география; Институт за български език; Кирило-Методиевски научен център;
Институт по икономика
Следват институти с по две „А“, след тях има с по едно „А“ и с различен
брой оценки „В“. Оттук насетне вървят институти с повече оценки „B“ – с изследователска работа, видима в международен план, и с ценни международни
приноси в областта си. Откъде накъде Дянков реши, че това не са добри институти, да се чуди човек. Все едно да кажем, че всичките му служители от финансовото министерство трябва да бъдат изхвърлени, защото не са така добри като
него – човека на световно ниво.
Дори институти с оценка „C“ в одита имат своето място с приносите си за
страната – стабилна изследователска работа, видима на национално равнище,
която заслужава да бъде продължена. Много от звената с оценка „С“ са единствените в страната, занимаващи се с определена научна тематика. Нещата,
свързани със сложна дейност като науката, искат сериозен анализ, не улични
подмятания и обиди. Така или иначе, академията е водещият център за наука в
България, при това – качествен, и одитът доказва това.
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Единствено институт, който е получил оценка „D“, е неперспективен и работи зле, г-н Дянков. А такъв институт в академията има само един – Центърът
по архитектурознание. Несъмнено е, че той си е за закриване.
Разбира се, в огромния доклад от одита за всяко направление има анализ,
има и препоръки, забележките за някои са повече, за други – по-малко. Според
одита най-добре стоят институтите в точните науки – физика, химия, биология,
има институти с проблеми в областта на хуманитарните и на инженерните науки. За някои институти е посочено, че учените им преподават във висши училища повече, отколкото е желателно за хора, занимаващи се специализирано с
научни изследвания. Има препоръки някои от по-приложните изследвания да
се оформят като клъстърни структури чрез сливане и окрупняване на звена в
по-уедрени направления.
Оценителите категорично са отбелязали недофинансирането на БАН, което
особено тежко се отразява в точните науки. Изтичането на мозъци в тези клонове
на науката е голямо, а липсата на средства от държавата за изграждане на инфраструктура, за нова апаратура и модернизиране на лабораториите предопределя
невъзможността младите хора да бъдат върнати на работа в българската наука.
Разбира се, че академията ще използва препоръките в одита за преструктуриране, което тепърва ще бъде обсъдено в Общото събрание. През януари
вероятно ще видим първи вариант. Жалкото обаче е, че политиците винаги обръщат внимание единствено на закриването или сливането на звена, никога не
се интересуват от качеството на науката. Това, което Дянков предопределя със
своите рестрикции на инат, е невъзможността да се правят нормални реформи.
Всяка реформа струва пари. А в момента, след намаляването на средствата за
БАН в Бюджет 2010, България ще се окаже под всякакви класации на Европа по
инвестиции за наука. Защото това, което влагаме от БВП за наука, ще спадне до
0,2 на сто при средно 1,9 на сто за ЕС-27. В предишен доклад за състоянието на
изследванията в съюза бе отбелязано, че „България е единствената страна, която
не си поставя цели в изпълнение на Лисабонската стратегия“. Следващия доклад
за научните изследвания в общността е по-добре дори да не го отваряме...

Какво съдържа проектозаконът на МОМН за научните
степени и звания?
Повече няма да си дразним ухото с неблагозвучното „научен сътрудник,
старши научен сътрудник“ и пр. Тези научни звания отпадат, ако бъде приет
законопроект за кариерно развитие на академичните кадри, подготвен в просветното министерство и представен в края на ноември 2009 г. от министър Сергей Игнатов.
Най-сетне ще променим стария Закон за научните степени и научните звания, пораждал дискусии в течение на 20 години, смята Сергей Игнатов. По думите му, младият човек още отначало трябва да знае какво го очаква, как ще се
развива, за да може да прави научна школа и да създава нови неща, заяви той.
Какво предвижда проектът?
Закрива се Висшата атестационна комисия. Почти всички въпроси за
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присъждането на научните степени и звания ще се решават според правилниците на висшите училища, БАН и Селскостопанската академия.
Изискване за заемането и на най-ниската научна длъжност ще бъде кандидатът да има защитена дисертация и да притежава докторска научна степен.
Завареното положение – сегашните асистенти и научни сътрудници без степен „доктор“ ще получат три години, в които трябва да се зачислят в свободна
докторантура. Университетите и академиите ще бъдат задължени да създадат
условия за това.
От закриването на ВАК ще се спестят около 400–500 хил. лв. годишно. От
януари нататък ще се предложи нов проект за Закон за висшето образование и
чак в него щял да се третира въпросът – един преподавател да може да преподава само на едно място и да не се явява на 3–4 места при акредитирането на 3–4
вуза. Дотогава обаче всички вузчета в Крива паланка ще си наплодят професори на воля, без качество, но бетониращи вузовски псевдоструктури, коментират мнозинството учени. От години при това. Просто се оказва, че вариантът
на закон зависи от това към какво скланя конкретно поредната политическа
сила на власт.
Научните степени. Досега те са две – доктор и доктор на науките. В новия закон остава степента „доктор“. След „голямо мислене“ обаче е оставена и
втора степен – „хабилитиран доктор“, която обаче няма да има никакво реално
значение, нито носи някакви права. Човек, ако иска, може да си се титулува
така вкъщи, пред жена си, коментира Сергей Игнатов.
Научните длъжности. Научни звания вече няма да има. В новия закон те
се превръщат в научни длъжности. Във висшето образование те ще са асистент,
доцент и професор, а в научните организации към всяко от тези названия се прибавя и „изследовател“. Не е далеч времето, когато висшите училища и БАН ще
съществуват в тясно сътрудничество – преподавателите ще работят по 6 месеца в
академията, а академичните учени ще ходят 6 месеца да преподават във вузовете,
каза Игнатов. Научите звания обаче ще важат само за съответното висше училище или съответната научна организация и няма да бъдат национални. Докато
научните степени, които също ще се присъждат на място, ще се признават за валидни навсякъде в страната, независимо че са присъдени на различни места. При
многогодишните дискусии по този закон досега надделяваше мнение, че научните степени като определящи научното ниво на човека трябва да се присъждат на
национално ниво. Това е въпросът, който оттук нататък вероятно ще предизвика
отново бурни спорове и протести срещу замисления вариант. Ректорът на найреномирания ни университет – СУ, проф. Иван Илчев, се произнесе против. Затова пък някакъв бизнесмен още при обявяването на проекта едва ли не зарипа
от радост и се разля в хвалебствия за „смелостта на Сергей Игнатов“.
Разбира се, че ще има различни професори в различните вузове, щели да
са доморасли, но ние всички растем в домове, не на улицата, коментира самият
Игнатов. За да си професор обаче, ще се изисква да имаш поне 2–3 защитили
докторанти. Ще се изисква и принос към институцията. За доцент и за професор ще се кандидатства с публикации единствено от рецензирани списания. С
един и същ труд може да се кандидатства за доцент например в няколко вуза,
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стига ректорите и вътрешните правила да признават труда.
5-членното жури. Присъждането на степента или званието ще става от 5членно жури, което се назначава от ректора или директора на института. Повече от половината от тях – 3-ма, трябва да са външни за съответната организация, добре щяло да е дори да са от чужбина.
Петте рецензии на членовете на журито ще се обявяват в сайта на съответното звено и на Апелативната комисия (за нея по-долу) – на български и на
английски език. Авторефератът също ще се обявява в сайта на български и на
английски. Това става месец преди официалната защита. Поставените на защитата оценки също задължително публично се огласяват чрез сайта. Научната
степен се смята за присъдена, ако от петимата членове при шестобална система
кандидатът е получил оценка най-малко много добър 5. Ако е получил по-малко, доработва онова, което са му препоръчали. Самата защита вече ще трае 5–6
часа, каза министърът.
Апелативната комисия. Към МОМН се създава Апелативна комисия, която заедно с инспектората на министерството ще следи да няма закононарушения при изборите по места. Ако тя види, че някъде изведнъж се правят много
професори, тя може да сезира МОМН и да се спрат процедурите, обясни Игнатов. Така щял да се предотврати вариантът като в Румъния.
Апелативната комисия ще има сайт, където ще регистрира всички получили научна степен, и ще поддържа списък от хабилитирани лица по съответните
специалности, които може да влизат в жури. Ще се премахнат и шифрите на
специалностите, които сега са огромен брой.
Пенсиониране на 65 г., ако нямаш заместник. Пенсионирането на хабилитираните учени ще става на 65 г., а право на удължаване на щата с още 3 години
ще имат само тези, които са оставили след себе си научна школа и са си подготвили заместник, така че да не се оголват цели научни направления.
Новият проектозакон обединявал пруския и англосаксонския вариант,
смята Сергей Игнатов. Целта е цялата процедура по степени и звания един учен
да минава до около 45-годишна възраст.

Гилдията срещу закона за научните титли
В парламента депутатите могат да правят предложения за промени на текстове в злополучния проектозакон за развитие на академичния състав, внесен
от МС. При приемането му в Министерския съвет в проекта на МОМН настъпили промени и била премахната дори втората докторска степен – „доктор на
науките“, а всички досегашни учени с най-високи научни постижения, които я
притежават, се приравняват към ниската научна степен „доктор“. Така каза министър Сергей Игнатов. Обаче в стенограмата от въпросното заседание на МС
няма никакви предложения за промяна на внесения от Игнатов проект, така че
остава абсолютно неясно как, къде и кой е вкарал в текста този последен удар
по научните компетентности в България. Така или иначе, внесеният в парламента закон предвижда да се закрие ВАК и всички процедури по присъждане
на единствената степен „доктор“ и заемане на длъжностите асистент, доцент и
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професор да се оставят в ръцете на самите вузове и институти, като оценяването става от 5-членно жури на място. С огромни скорости този проектозакон
върви от първото му обявяване до внасянето му в НС и приемането му на първо четене в средата на декември 2009 г. Академичните общности дадоха мнения
за варианта, който бе огласен от МОМН, сега просто няма кога да дадат нови
становища по последния вариант. Какво мислят в гилдията по „нововъведенията“, замислени от ГЕРБ: всички, разбира се, са за промяна. Въпросът е – каква?
Кои са основните пунктове в техните становища?
Общото събрание на БАН. Основният недостатък на законопроекта е принизяването на изискванията за качество.
Не е посочена дори необходимостта да има национални критерии за качество на докторантурата и дисертациите, както и за длъжностите доцент и професор. „Доктор“ фактически става само образователна степен. Втората научна
степен „доктор на науките“ досега бе елемент на качество. Такъв закон би довел
до уравняване на вузове с различно научно ниво. Досега критерий бе наличието на достатъчно хабилитирани учени, сега всеки ще може да си „произведе“
хабилитирани без ограничение, и тези, които правят наука, ще се приравнят с
другите, които изобщо не се занимават с изследвания.
Европейските практики са много различни, но никъде не се свеждат до
толкова опростен начин на оценяване. Освен това у нас има 51 вуза, докато
в другите европейски страни на 1 млн. души население има средно един университет. По време новият Закон за висшето образование, който се подготвя,
трябва да предхожда закона за титлите. Първо трябва да се промени начинът на
акредитиране и да се изведат водещи университети. Новият закон би довел до
засилване на зависимостта на учените от административните ръководства на
вузовете и институтите. Оценяването на всеки млад учен ще зависи повече от
отношенията му с ръководството, отколкото от научните му качества. Науката
ще се раздели на „феодални владения“.
ОС на БАН предлага децентрализацията да е за длъжностите, не за научните степени. Да съществува и звание „национален професор“, присъждано на
национално ниво. Вместо контролна комисия от трима души да има Национална
агенция за академично развитие с петима членове и 7 души секретариат. Тази
агенция да назначава журитата (състоящи се от 7 души) за присъждане на степените „доктор“ и „доктор на науките“ и на званието „национален професор“.
Съюзът на учените в България провежда допитване до своите членове по
основните въпроси в проектозакона. Председателят му проф. Дамян Дамянов заяви в комисията в НС, че ще се опита да внесе в нея резултатите в кратък срок.
В законопроекта се предвижда радикална промяна и се отхвърлят всички
досегашни традиции и целесъобразни практики. Понижава се нивото на управление на системата и се премахва единственият съществуващ досега независим орган (поне 600 учени участват при оценяването в структурите на ВАК).
Немалко беди и досега е донесла практиката с подзаконови актове (правилници) да се решават кардинални въпроси на закона. Обезценяват се вложените
усилия на хората, получили степен „доктор на науките“ и званията „професор“
и „доцент“. Създават се много благоприятни условия да „израстват“ хора без
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доказани качества. Ще се става по-лесно професор, отколкото асистент.
Израстването на академичните кадри е много по-широк въпрос, отколкото
е описано в проекта. Във ВАК досега едва 2% от процедурите завършват без положителен резултат, но явно по вкуса на мнозина е въвеждането на все по-ниски
научни изисквания. В проекта не се споменава за научни постижения във връзка
с научната степен и длъжностите. Общата тенденция е към по-ниско ниво.
Предвидената контролна комисия към МОМН е чисто административен
орган, не са посочени правата й и какви ще са взаимоотношенията й с вузове
и институти. Правилниците на академичните структури, дори в една специалност, могат да се различават съществено, а тази комисия ще трябва да контролира дали те се спазват! Трябва да се запази втората научна степен „доктор на
науките“, която се присъжда за високи научни постижения и не може изобщо да
се приравни към „доктор“. Извън законопроекта са останали полезни практики
на англосаксонския модел, който уж е имитиран в документа. Заплащането в
цял свят зависи от степенуването на длъжностите – в Германия например има
три степени „професор“. Иначе няма да има стимули за израстване на кадрите.
В цял свят има висши училища, които само обучават, и други, които правят и наука. Затова не споделяме мотивите към проекта, че той отговаря на
добрите практики в другите страни. Във всички водещи страни не се допуска
всички вузове да присъждат степени.
Без незабавни промени в акредитацията и оценяването на вузовете такъв
закон ще засили проблемите, анархията и корупцията в системата.
Никъде не са така елементарни процедурите. Във Франция например има
Национален съвет на университетите, който допуска кандидата в списъците за
хабилитация, а след конкурса комисия присъжда национален лиценз. За разлика от САЩ, в Европа „професор“ е пожизнено звание, такава е и традицията в
България още преди 1944 г. Званието може да бъде пожизнено, но не и длъжността. В Австрия професорите се назначават от президента, в Германия местният ландтаг утвърждава един от 3-ма избрани кандидати, а след защитата на
дисертация ученият кандидатства за работа задължително в друга институция.
Във Великобритания има три степени на контрол при одобряване на титлите от
национален комитет. Никъде държавата не се лишава от правото си да регулира израстването на кадрите.
По проекта има изключително много въпроси с неясен отговор. Липсата
на общоприети правила, съответстващи на международните стандарти, е генерален проблем. Години наред се бяга от разработването на рейтинг на вузовете
и научните организации. Законопроектът е в много суров вид, много детайли
трябва да се изясняват. Основен проблем остава липсата на контрол за качеството, няма никакви гаранции срещу хаос, свръхпроизводство на хабилитирани
лица без качества, инфлация на научните степени и звания (длъжности).
Гражданското движение за защита на науката и образованието. Законопроектът не насърчава конкуренцията, а налага уравниловка на университетите
с различно научно ниво, което ще е катастрофално за висшето образование.
Напълно липсват национални критерии за оценка на научните приноси на кандидатите. Степента „доктор“, присъдена на място, ще важи за всички вузове, а
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професорите и доцентите ще са пак национални чрез участието им в научни
съвети, комисии и други.
Само ако критериите и процедурата за присъждане на степени и заемане
на длъжности се опишат ясно в закона, може да има децентрализация. Замислената контролна комисия в МОМН няма капацитет да поеме контрола над
качеството. Министър Игнатов манипулативно използва неверни твърдения за
пълната автономност на университетите в САЩ и в Западна Европа. Проектът
се подкрепя единствено от хора, чиято цел е по-нататъшна комерсиализация на
висшето образование. Той е подготвен от чиновници, без да се използва опитът
от прилагането на международно установените критерии за научни постижения и равнище. Законопроектът трябва да бъде основно преработен с участието на експерти – водещи учени с международно признание. Законът не бива
да влиза в сила преди да е факт актуализираната акредитация на вузовете по
силата на нов Закон за висшето образование.
Съюзът на физиците в България. Желателно е новият закон да отстрани
недостатъците на старата система, но да съхрани нейните постижения, особено
по отношение на качеството на научните степени и звания. Законопроектът не
отговаря на второто условие. Премахва се втората научна степен „доктор на науките“, премахнати са изцяло званията, оставят се само длъжности. Премахнат
е националният характер на научната степен „доктор“. Ликвидира се цялата национална система за степените и званията и се заменя с друга, оставена изцяло
в ръцете на организациите, които ги присъждат.
С премахването на националните критерии се откриват неограничени
„възможности“ за попълване на съставите с хабилитирани лица и за покриване
на нормите за акредитацията. Така се улеснява по-нататъшното безконтролно увеличаване на броя на факултетите и вузовете без гарантирано качество
на преподавателския състав. Няма никакви изисквания и за присъждане на
научната степен „доктор“. Премахването на втората научна степен „доктор на
науките“ ще отвори пътя на стотици доценти на преклонна възраст, които досега не са доказали достатъчни качества за научни дейци, но претендират за
званието „професор“. Това ще доведе до инфлация на професорската длъжност
дори в реномираните вузове. Рязко ще се увеличи зависимостта на академичния състав от личността на ректора или директора на института. Създава се и
възможност за корупция.
С премахването на националните критерии дипломите за степен „доктор“
няма да бъдат вече международно признавани. Това ще доведе до редица трудности за младите хора при участието им в проекти и при реализацията им на
международния трудов пазар. Посочените недостатъци на проектозакона имат
концептуален характер. Смятаме, че комисията на НС трябва да го върне в МС
за основна преработка.
Последната надежда на гилдията е в депутатите на 41-вото НС. Доколко те
ще отчетат мнението й и дали ще внесат исканите промени в текстовете, не е
ясно. Топката засега е у тях.
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ЗА РЕЛЕВАНТНОСТТА
НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Иван Добревски

В

Иван Добревски – професор,
доктор, инженер. Работи в областта на химията и технологията на кондициониране на водата. Специалист е по въпросите
на водоподготовката и водно-химическите проблеми на термичните и атомните централи. От
1976 г. участва като експерт в
разработването на пет координационни изследователски програми на Международната агенция по атомна енергия. Има над
200 публикации, включително
шест университетски учебника и
монографии. Чел е лекции в Германия, Русия, Япония и Белгия. Бил е
ректор на Висшия химико-технологически институт „Проф. д-р
Асен Златаров“ – Бургас.

ъв връзка с дискусията и безпрецедентната атака на управляващите срещу БАН бих искал да
напомня, че преди повече от 20 години във Виена
се състоя международна конференция на тема „Релевантност на научните изследвания в различните
страни на света“. Използваният термин „релевантност“ бе в смисъл на приложимост, практическо значение и дори уместност на научните изследвания.
На конференцията отчетливо бе откроена констатацията, че приложимостта на резултатите от научните изследвания, провеждани в отделните страни,
е твърде различна и че тяхната реализация и използваемостта им зависят в много голяма степен от нивото на индустриално и технологическо развитие на
съответните икономики.
Установено бе, че приложимостта на резултатите от научните изследвания, извършвани в страните с
по-слабо технологическо и икономическо развитие, е
твърде ограничена, а в редица случаи практически и
нулева. Този факт не е пряко свързан с качествата на
продукта – резултат от научните изследвания. Дори
да е с високо качество, той не може да бъде усвоен и
използван от структурите на съответните национални икономики поради тяхната ограничена развитост
и поради отсъствието на необходимите допълнителни финансови ресурси. Най-често получените от националните научни изследвания резултати се оказват
интересни и приложими в страните с високоразвити
национални икономики, които имат интерес и необходимия ресурс да осъществят приложението (внедряването) на качествен научен продукт и, естествено,
да получат, да реализират икономическите резултати, които следват. В редица случаи със средствата,
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отделени за научни изследвания в по-неразвитите страни, се получава научен
продукт, който се реализира в страните с по-развити икономики, или по-грубо казано, технологичният прогрес в тези страни се подхранва в определена
степен и от резултатите от научните изследвания, финансирани и проведени с
научния потенциал на по-неразвитите страни.
Очевидно е, че научните изследвания в по-слаборазвитите в икономическо отношение страни не носят реални икономически ползи и последствия за
тях, тъй като не могат да се проявят и да се оценят в страната, която е инвестирала и ги е провела успешно.
Що се отнася до страните с достатъчно добре развити икономики, те могат
да получат безплатно полезната им информация за резултатите от научните
изследвания, проведени в по-слаборазвитите страни, тъй като тези резултати
обикновено се публикуват в национални и международни научни издания. В
случай на особено голям интерес по-развитите страни могат чрез символични
разходи да си осигурят и допълнителна информация, като канят интересуващите ги учени изследователи или като им осигуряват финансова подкрепа за
участия в срещи, симпозиуми и конгреси.
От изложеното става ясно, че по-слаборазвитите страни, а те са и със значително по-ограничени финансови възможности, провеждат научни изследвания, които от гледна точка на сметководителския манталитет и критерий биха
могли да се оценят като неносещи ползи за националните икономики на тези
страни и даже като „неоправдани“ разходи. До този, изглеждащ логичен, извод обаче държавните ръководители на почти всички по-слаборазвити страни
практически никога не са си позволявали да стигнат и да решат, че заниманията с научни изследвания в техните страни не трябва да бъдат поощрявани
и финансирани и че може да бъдат прекратени. Преди години често пъти се
обсъждаше как Индия си позволява, при положение че половината от населението й гладува, да насърчава научните изследвания в страната вместо да използва средствата за „по-прагматични“ и полезни дейности. Тези, които излизаха с подобни аргументи, за да критикуват националната политика на Индия
в областта на научните изследвания, пропускаха да отчетат, че тази държава в
онези времена се е управлявала от държавници като Джавахарлал Неру и Индира Ганди, които се отличаваха с изключително широк кръгозор и със способността да разграничават кратковременните от дългосрочните ползи за своята
страна. И ако днес Индия все повече учудва света със своя нарастващ принос в
световната наука и технологии (атомна енергетика, космическа техника и т.н.),
това се дължи именно на забележителната държавническа мъдрост на посочените нейни ръководители и на техните последователи днес.
Всички развиващи се страни не само се вдъхновяват от постиженията на
напредналите държави, но и са с ясното разбиране, че развитието на науката
не е и не може да бъде въпрос на лукс, а е неотменен елемент от напредъка
на националната култура, на интелектуалното усъвършенстване и извисяване на нацията им. Тъкмо такива са били и съображенията и въжделенията на
забележителните българи, които основаха още по време на турското робство
Българското книжовно дружество (наследено сега от Българската академия на
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науките), а 30 години по-късно и Софийския университет и впоследствие създадоха в България широка мрежа от висши учебни заведения, от научноизследователски институти и центрове.
Ясно е, че политиката и управленските решения по време на т.нар. преход
в България, които доведоха до разрухата на нейния технологичен потенциал и
икономика, до деградацията на националните научни институции и упадъка
на науката и образованието, са погрешни, национално безотговорни и лишени
от всякакъв разумен кръгозор, отчитащ нуждите на страната от наука, научни
изследвания и от хора, способни да ги провеждат. Това положение – адекватна
проява на манталитета на тези, които заявяваха „Акъл не ми трябва, пари ми
дай“, трябва да бъде преодоляно, защото „без акъл“, без знания, основани на
науката, не може да има бъдеще за българската нация.
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Стефан Десподов – Деспо
ЦИКЪЛ „ЛИЦА“ – ФЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКА
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НИКОЛА ВАПЦАРОВ
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Какво ще ни дадеш, историйо,
от пожълтелите си страници? –
Ний бяхме неизвестни хора
от фабрики и канцеларии,

Мъдруваха бащите в къщи:
„Така било е и ще бъде...“
А ние плюехме намръщено
на оглупялата им мъдрост.

ний бяхме селяни, които
миришеха на лук и вкиснало,
и под мустаците увиснали
живота псувахме сърдито.

Зарязвахме софрите троснато
и тръгвахме навън, където
една надежда ни докосваше
със нещо хубаво и светло.

Ще бъдеш ли поне признателна,
че те нахранихме с събития
и те напоихме богато
с кръвта на хиляди убити.

О, как сме чакали напрегнато
в задръстените кафенета!
И късно през нощта си легахме
с последните комюникета.

Ще хванеш контурите само,
а вътре, знам, ще бъде празно
и няма никой да разказва
за простата човешка драма.

О, как се люшкахме в надеждите!...
А тегнеше небето ниско,
свистеше въздуха нажежен...
Не мога повече! Не искам!...

Поетите ще са улисани
във темпове и във агитки
и наш‘та мъка ненаписана
сама в пространството ще скита.

Но в многотомните писания,
под буквите и редовете
ще вика нашето страдание
и ще се зъби неприветно –

Живот ли бе – да го опишеш?
Живот ли бе – да го разровиш?
Разровиш ли го – ще мирише
и ще горчи като отрова.

защото би ни безпощадно
живота с тежките си лапи
направо по устата гладни,
затуй езика ни е грапав.

По синорите сме се раждали,
на завет някъде до търните,
а майките лежали влажни
и гризли сухите си бърни.

И стиховете, дето пишем,
когато краднем от съня си,
парфюмен аромат не дишат,
а са навъсени и къси.

Като мухи сме мрели есен,
жените вили по задушница,
изкарвали плача на песен,
но само бурена ги слушал.

За мъката – не щем награди,
не ще дотегнем и с клишета
на томовете ти грамади,
натрупани през вековете.

Онез, които сме оставали,
се потехме и под езика,
работехме къде що хванем,
работехме като добитък.

Но разкажи със думи прости
на тях – на бъдещите хора,
които ще поемат поста ни,
че ние храбро сме се борили.
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ВЕЧНИЯТ ВАПЦАРОВ
Любомир Левчев

М

Любомир Левчев – изтъкнат
български поет, председател на
Съюза на българските писатели
от 1979 до 1988 г.; 58 негови книги са преведени в 36 страни; носител е на множество български и
на 6 международни награди, сред
които Голямата награда на Института „Александър Пушкин“ и
Сорбоната (1989) и Световната
награда за мистична поезия „Фернандо Риело“ (1993).

исля, че няма друг поет, за когото да съм писал
повече, отколкото за Вапцаров. И стихове. И
есета. И доклади. Като че ли всичко съм казал за моя
Вапцаров. Всичко? Това, разбира се, е невъзможно. Но
което не съм казал, не мога и да изрека. Толкова е болезнено, толкова е свято... Но не мога да откажа поръчката на момичетата от сп. „Понеделник“. Това
би било нещо като неявяване на свидетел на процеса
срещу поета, който продължава вече век.
Казвам „момичета“ и се сепвам дали това не са
същите, които за първи път ми разказаха за Вапцаров и декламираха неговите стихове, сякаш преподаваха уроци на тогавашните учители. Благодарение
на тези възторжени, красиви души открих своя поет
и своята поезия. Въпреки всичкото неразбиране, надменно високомерие, жестока подлост и непрестанно
оскверняване, поетът винаги е бил приласкаван от
някакви самодиви, може би същите, които търсеха
духа на Караджата.
Понеже не мога да добавя нищо съществено към
моята изповед пред Вапцаров, предоставям на редакторките от сп. „Понеделник“ текста на словото ми
по случай 95-годишнината на Вапцаров. Ако намерят
за уместно, да използват нещо от него. Тук ще добавя
само още няколко думи, родени от последното време.
Поезията на този наш мъченик се възражда, възкръсва, става актуална и търси нов прочит, винаги
когато България се изправя пред съдбоносни събития,
пред необходимостта от подвиг, като в епохата, която я е родила. Имам чувството, че великият български поет Никола Йонков Вапцаров се е превърнал в
някаква баладична сигнална система, която бие тревога, винаги когато българският дух е в опасност.
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* * *
Скъпи приятели,
В античните легенди боговете вдигат праха на героите и го хвърлят в небето да свети. Така и лирата на разкъсания Орфей е превърната в съзвездие.
В трудни, безбожни времена българският народ превърна Никола Вапцаров в своя звезда. Тя трепти в неразривното съзвездие на Ботев, Яворов, Димчо
Дебелянов, Смирненски и Гео Милев. Това наше кърваво съзвездие е запалено
и не гасне, за да търсят и намират по него своя собствен нов път бъдещите поколения. Дано този път е по-щастлив от нашия.
Започвам с тези високи думи, за да надмогна личното пристрастие и болезнената обич към учителя. Навярно всеки тук носи в сърцето си един свой
Вапцаров. Но сега трябва да се обърнем към вечния български и световен поет
Никола Вапцаров, който принадлежи на всички... Знам, че това е необходимо.
И все пак чувствам, дори съм сигурен, че Вапцаров не би бил доволен от тези
думи и обяснения. Неговият навъсен работник казваше: Пиши го просто, тъй
както го пее народът – Заплакала е гората, все заради Индже войвода. Самият
поет искаше от историята да разкаже с думи прости на бъдещите хора как честно и храбро са се борили. И тъй като ние вече не сме бъдещите хора, а по-скоро
история, ще потърся другите думи.
Защо нашата литература не оцени своевременно поезията на Вапцаров?
Той не беше отшелник като Емили Дикинсън, Фернандо Песоа или Селинджър.
Полицията го разкри там, където той наистина се укриваше. А литературата
не го откри, въпреки че Вапцаров правеше явни усилия да се включи в нейния
живот. Той публикува достатъчно от най-значителните си произведения. Той
редактира вестник. Той участва в кръжоци, където витаят бъдещи величия. Той
другарува с творци, които са получили такова обществено признание, че да могат поне да го посочат, ако не да го утвърдят. Но това не се случи. И след като
животът не го забеляза, тогава смъртта му даде своя ужасен последен шанс.
Историята на изкуството добре познава случаите, когато точно смъртта довежда славата и признанието на твореца. Някои са избирали сами този адски
ключ към залостената врата. В тесния смисъл на думата Вапцаров не е самоубиец. Той не избира гибелта. И тя не го избира внезапно. В един публичен процес
смъртта като че ли изчаква, учудена, че никой не се застъпва сериозно нито за
човека, нито за поета. Дори от състрадание не му признават трошица талант. А
за други по същото време се организират ефикасни защити. Сезира се дори министър-председателят Богдан Филов, който е бил член на Съюза на писателите...
Колко по-рисковано е било да издигнеш глас в защита на българските евреи пред
яростта на самия Хитлер! И колко по-малко се е искало да защитиш един поет!
Защо едни и същи герои извършиха големия подвиг, а не направиха малкия?
Трагедията на Вапцаров напомня библейската история за Йосиф и неговите братя. Нашата култура не забелязва, че се извършва престъпление срещу
самата нея, и това си остава за нейна сметка.
Днес се повдига въпросът за посмъртното оправдаване на поета. Уважавам
инициативата на главния прокурор г-н Филчев. Зная, че подбудите му са искрени. Всъщност Вапцаров няма нужда от оневиняване. По-скоро българският
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съд има нужда да се разграничи от несправедливостта и нека го направи.
Фаталното свързване на Вапцаров с идеала и партията става в етап, когато
и партията, и идеалът са нелегални, преследвани, легендарни. В своите стихове
Вапцаров не споменава нито веднъж думата „партия“, макар че в поезията тази
фриволност е била допустима. Обаче в съдебните показания думата „партия“
се среща почти на всяка страница и това го осъжда на смърт.
Работническата партия по онова време е слаба и изглежда объркана след
страшните разгроми през 20-те години. Но тя е призована от същата тази жестока история като ударна сила в антифашистката въоръжена съпротива, насърчавана всячески (и морално, и материално) от новите съюзници Англия, СССР
и САЩ. Поне днес съдиите не трябва да забравят това.
Позицията на Вапцаров бе разбираема за неговите най-достойни съвременници по света. Нещо повече – тя го приобщаваше към тях. Най-крупните
интелектуалци – от Айнщайн и Чаплин до Бъртранд Ръсел и Хемингуей, бяха
активни антифашисти, сами определяха убежденията си като леви. Мнозина
встъпват и в революционните партии – Рафаел Алберти, Елюар, Арагон, за
известно време дори Бретон, Пикасо, Фернан Леже, Гутузо... Общата позиция
побратимява Вапцаров с тези знаменити люде. Той загива на тази позиция.
Другите продължават, променят се в други страдания. Но духът на мъртвия
поет остава до край с тях. Те го припознаха категорично след смъртта. Те го
увенчаха с голямата Световна награда за мир.
Въвличането на Вапцаров в пряката минноподривна дейност може да
изглежда безпрецедентно българско явление. Но как изглежда „лудостта“ на
Давид Алфаро Сикейрос или на Мигел Ернандес, или „лудостта“ на Джордж
Оруел, на Сесар Вайехо или дори на Греъм Грийн?
Партията през онези опасни години спазва правилото да не допуска интелектуалци в тъй наречената Военна организация. Може да се приеме като
грижа за творците, а може би е грижа за самата тайна организация. Както и
да е. Включването на Вапцаров в минноподривната конспирация е най-неоспоримото доказателство, че никой не го е приемал за интелектуалец, творец и
талант. Разбира се, казусът може да се разглежда и като друг вид доверие. Вапцаров е разбирал този драматичен дуализъм, за да ни остави своята „Огняроинтелигентска“, където „сънно тракат релсите във мрака“ и поетът изповядва
на чакащия свят:
Зная свойто място
във живота
и напразно
няма да се дам.
Честно ще умра като
работник
в боя ни
за хляб и свобода.
Има много такива пророчества, които показват, че Вапцаров е предчувствал своята обреченост. В духовния му портрет са закодирани и други опасни разломи. От една страна, той познава и талантливо обобщава най-добрите
постижения и тенденции на българската литература. От друга страна, той зву-
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чи като нечакан пратеник на бъдещето, който има други сетива и диша друг
въздух. Вапцаров е чувствал тази своя различност. Тя го кара да се връща към
Елтепе, над който „дими мъгла“, а долу, „някъде във ниското“ са неговите „села,
окъпани във слънце, като приказка“.
Тук и аз искам да се поклоня на свещения Пирин и на родното Банско, като
припомня, че Вапцаров и Отец Паисий са родени и откърмени в една и съща
люлка и едни и същи пътища ги поглъщат.
Ужасно ми е, като си помисля как поетът си остава неразбран, лишен дори
от надеждата, че може би творчеството му ще живее след него. Няма „памятник
нерукотворный“. Няма „мойте песни все ще се четат“. Само в бурята нещо ще се
мерне, и то в множествено число.
Въпросът за самотата на Вапцаров пред смъртта е поставян много пъти.
Жалък ми се вижда укорът към Багряна, че тя не го защитила достатъчно. А
кой го е защитил повече? Самото й появяване като виолетово видение с виолетово чадърче в онази увълчена зала е било вик срещу отсъствието на всякаква
вечност и святост.
Половин век показанията на Вапцаров пред палачите бяха засекретени.
Над тях витаеше друга присъда: че Вапцаров не издържал, не мълчал като желязо, а се раздрънкал като човек-интелигент. По същата зловеща причина показанията му бяха и разсекретени, за да бъде унизен, за да бъде развенчана славата му. Но се случи точно обратното. Това най-дълго произведение на поета
се превръща в негова апология и може да се нареди до „Записки“-те на Захарий
Стоянов, като малък послепис, който ни дава повече истина от пожълтелите
страници на историята. Така още веднъж разбираме, че Вапцаров отива в огъня на своята борба по същата логика, по която Ботев се качва на „Радецки“, а
Яворов тръгва за Македония.
Обсебени от историята, те превръщат родината си в поезия и поезията в
своя родина. А колко лесно е да бъдат упрекнати във фанатизъм. Би било добре,
ако споменът за тях все още „тероризира“ нечии гузни съвести.
Вапцаров не беше открит и наложен нито от литературни критици, нито от
амбициозни политици. Неговото възкресение тръгна спонтанно, от възторжената обич на читатели, предимно младежи, ученици, които спореха с учителите
си. Днес това е нашето побеляло поколение. Отшумели са няколко епохи. Но,
не бойте се, побелели деца, Вапцаров няма да свърши с нас. Неговият пример
е актуален и нужен на днешните поколения млади творци, които се сблъскват
отново с неразбиране, безразличие и бездуховност. Като че ли и сега не е за
поезия. Самата литература изглежда изправена пред незаконен съд. Но новите
неоткрити поети не са по-малко бикоглави.
В годините, когато беше в немилост, Атанас Далчев живееше недалеч от
последната квартира на Вапцаров. А тя беше вече музей. Разхождайки се по
тази улица, често говорехме за странната съдба на поета. Старият мъдрец правеше сравнение между Вапцаров и други негови съвременници. Те имат много
повече литературна ерудиция. И талант не им липсва. Но не носят съдба. Техните думи се разхождат красиво, мило, празнично, но нямат какво да ни кажат.
А думите на Вапцаров са делнични, изцапани с живот, но чувстваш, че пренасят съдбоносни съобщения, че крият взрив.
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Питах се защо Далчев харесваше толкова много Вапцаров, а недолюбваше
неговите учители.
Има ли други тайни източници поетиката на Вапцаров, или те ще си останат скрити за нас?
Веднъж попитах близък приятел на поета не е ли чел той Антоан дьо СентЕгзюпери – аристократа, който също разбираше моторите и загина в бой срещу
същия враг. Получих в отговор иронична усмивка: Иди в музея. Виж библиотеката. Каквито книги има там, това е чел.
Но френският поет Пиер Сегерс, който вече беше издал Ботев, Багряна,
Далчев и Вапцаров, сподели нещо по-различно:
– Ботев имаше малшанс – бяха уредили да го преведе Елюар, чиято сюрреалистична поетика е несъвместима със стила на вашия гений... От всички български автори най-силно впечатление направи Вапцаров. Той е най-разбираем
за нашия читател. Неговото мислене е най-европейско.
Ален Боске (който бе по-скоро десен, отколкото ляв интелектуалец, но
беше реален участник в Съпротивата и войната) разказваше как, след като прочел Вапцаров, имал чувството, че са срещали тайно в някакво парижко кафене.
Когато го кандардисваха да се откаже от международната Вапцаровска награда,
той реагира остро: Няма да предам човека, с когото съм бил на един фронт. Ако
бяха убили мен, а не него, може би сега щеше да има награда на мое име и аз
знам, че той никога не би я отказал.
Пак по това време и по същия повод Уилям Мередит, понеже вече не можеше да говори, за да защити Вапцаров, позлати скромното жълто медалче с лика
на поета и го носеше непрекъснато на шията си като икона.
Международната Вапцаровска награда носеха с гордост световните поети
Амрита Притам, Ернесто Карденал, Иняцио Бутита, Олег Шестински, Едуардас Межелайтис, Ярослав Ивашкевич и Ижиту Гонсалвиш. От върха на тази
годишнина призовавам да бъде възстановена Международната Вапцаровска
награда, защото нейното ликвидиране е недостойно.
Ще напомня стиховете на Атанас Далчев:
Всички паднали за свободата,
дето и да е, са наши братя,
пак по кръв, но само че пролята.
Ако си свалим старите идеологически очила и новите политически страсти, ще видим как до братята на Вапцаров се нареждат още много имена на писатели, прегърнали свободата, предсказали или повикали сами куршума. И Гумильов, и Маяковски, и Манделщам, и Бабел, и Виктор Хара...
А на тези, които мислят, че ако не е бил разстрелян, Вапцаров е щял да
бъде отдавна забравен, би могло да се каже: Ако не беше разстрелян тогава,
щяха да го убият по-късно. Ако не го убиеха по-късно, биха го погубили днес.
Но колкото повече го убиват, толкова по-жив става, защото над него сияе един
велик ангел-пазител – неговият самороден български талант.
Скъпи приятели,
Завършва столетието на Вапцаров. Започва неговото хилядолетие.
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СВЕТЪТ ЗА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

Салваторе Куазимодо
Италия
Народи, които имат личности като Никола Вапцаров, растат в очите на
света.

Николас Гилен
Куба
Никола Вапцаров е личност от световно значение, гигантски дъб, чиито
корени са в земята на България, а стволът и клоните дават отдих и сила на всеки, който се бори за свобода по всички краища на света.

Мануел Миньос Идалго
Испания
Вапцаров и Лорка са два върха на поетическата ни планета... За мен е чест,
че мога да донеса жито от Испания – страната на убитите поети, да го посея на
гроба на Вапцаров – в страната също на убитите поети...

Уйлям Мередит
САЩ
Животът и стихотворенията на Вапцаров представляват образец на човечност и на любов към народа. Неговата поезия е пример как трябва да живее
и се бори човекът за истината и доброто.

Жан Канапа
Франция
В живота, в смъртта и отвъд смъртта Вапцаров – българинът, подава ръка
на испанеца Лорка, на чеха Фучик, на нашия Пери.

Ярослав Ивашкевич
Полша
Вапцаров е нашето вдъхновение, той е нашата вяра!
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Лев Ошанин
Русия
Поезията на Никола Вапцаров е близка до сърцето на руския народ. Тя е
близка, първо, затова, защото всяка строфа от неговите стихотворения се слива
с неговия образ на борец. Тя е близка, второ, затова, защото е прекрасна и като
прекрасна не може да не достигне до сърцето.

Арис Диктеос
Гърция
Колко вяра в човека и в неговото бъдеще, колко копнеж за живот в тази
поезия, така проста, скромна и непосредствена като слово, поезия, която не
приема красивите думи и натруфеността...

Вилем Завада
Чехословакия
Бойният път на Никола Вапцаров е познат на нашия народ, позната е в нашата страна неговата велика поезия. Неговият живот и неговото дело се радват
на дълбока почит у нас също като живота и делото на Юлиус Фучик.

Едуардас Межелайтис
Литва
„Скъпи Никола, давам ти клетва да следвам и да се боря за тези идеали, за
които загина. Разреши да ти прочета на литовски език стихотворението, което
написа няколко часа преди смъртта си. Написа го с кръв и затова аз го превеждах не като стихотворение, а като завещание.“

Ахмад Сулейман ал Ахмад
Сирия
Нека бъде вечно жив споменът за Вапцаров и неговата поезия, за да ни
сочи пътя като знаме!

Нгуен Сан
Виетнам
Ние, виетнамците, обичаме Вапцаров с цялото си сърце. Защото той се
бори и изгражда заедно с нас – бори се за свободата и щастието на нашия народ,
изгражда новия човек.

Грей Гейтенбай
Канада
Вапцаров е един човек с велик поетичен талант, човек, който даде на целия
свят почти непостижим пример.
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Янис Рицос
Гърция
Никола,
дойдох днес в твоя дом
на „Ангел Кънчев“ 37.
Тук всичко тъй е, както ти си го
оставил –
леглото, шкафа, масата,
моряшките тетрадки,
ръкописите
и маската на Яворов
над твоята възглавница,
и на испанския борец портрета.
Испанецът все тъй е с пушката
в ръце
и вдига я нагоре –
като колона на гнева,
с която ще подпре фронтона
на обичта, –
и вика още той
от рамката си:
„Но пасаран“.

Пиер Гамара
Франция
РАЗГОВОР С ВАПЦАРОВ ПОД ПИРИН*
(...)
Аз исках да напиша песен
за децата на моята родина
с гугукането на гълъби,
с дъгата, отразена в извора,
със самолета, полетял нагоре
към звездите, понесъл се над палмите.

* Откъси
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Аз исках да напиша песен
за майките на моята родина
с оплодяващия дъжд,
с кръвта, със сока жизнен,
със сърцето, с дървесината,
с листото, с устните,
съня на мойте синове.
Аз исках да напиша песен
за мъжете на моята родина
със стоманата на Вапцаров,
на Пушкин с кристала,
със слънцето и със морето,
с бог и със надеждата,
с плътта жива на ръката.
(...)
Аз крача с теб, Вапцаров, в Банско,
както бих вървял под клепките на мама,
както бих вървял из тайната Броселианоова гора,
както бих вървял върху жаравата на огнището
между селяните, между селянките.
Както бих вървял, от чист глас воден,
по синия път на небето.
Аз крача с теб, Вапцаров, из твойто родно Банско,
в градините на Банско, по калдъръмите на Банско,
под звездите на Банско,
както
бих крачил с мойте деца,
както бих вървял пред очите на моите деца,
в световете крехки на мойте деца,
населени с лебеди и астронавти,
издигнати от гранит и от кристал...
Аз вървях с теб, Вапцаров, в Банско,
върху гърдите на Банско, в сърцето на Банско,
както бих вървял по пътеките на Пиренеите,
пътеките, попили дъх на паднало листо
и авантюри,
на сирене и мляко, на чемшир и лавър,
на восък и тамян, на стадото овце,
на мечка и лисица,
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на вино и на хляб,
на сидр и кукуруз,
на лед и огън.
Аз крача с теб, Вапцаров,
в мълчанието на Банско, в песните на Банско,
както в тишината – докоснала жасмин, зора,
омаята на цъфнали цветя, камъни, коси черни,
коси руси,
коси бели – от мойте царства...
Както в музиката – за чучулига или водопад,
на къса буря или на китара,
на чешми скрити, от песните на птици, от молитва –
на мойте сезони.
Аз крача
с теб,
Вапцаров,
в Банско.
Цветя на Пирин
ухаят от водата припкаща и златната смола,
от брезовата нега и липовия цвят.
Ръце протягам –
ето пред нас, там долу,
гълъбите,
за които всички майки мечтаят.
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Стефан Десподов – Деспо
ЦИКЪЛ „ЛИЦА“ – УМБЕРТО ЕКО
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ПРЕХОДЪТ КАТО ИДЕОЛОГИЯ
Александър Смочевски

І. За идеологията изобщо
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142

ървият в историята на идеите, който започва да
говори за протоидеология, е Френсис Бейкън –
основоположник на английския емпиризъм, на философията и науката на Новото време. Това са неговите „идоли (предразсъдъци) на ума“, които той
подробно обсъжда и критикува в своя „Нов органон“ (част втора от „Великото обновяване на науките“). Бейкън подрежда заблужденията на човешкото
мислене и поведение в четири групи: на рода, на пещерата, на площада и на театъра.
По-късно понятието „идеология“ се появява в
работите на френския политик, писател и теоретик
на либерализма Бенжамен Констан. Под „идеология“
Констан разбирал съвкупността на всички идейни
течения, които в своя мощен събирателен център
са движещата сила на световния прогрес. Така или
иначе, до немските левохегелианци, както и до „Немската идеология“ (1846) на Маркс и Енгелс понятието „идеология“ има твърде широко значение: сбор
от актуално господстващите идеи, мисловни нагласи
и модели. Едва Маркс и Енгелс дават ново значение
на идеологията. И до днес споровете за това що е
идеология не спират. Една от най-мощните интелектуални и социално-философски школи на миналото
столетие – Франкфуртската неомарксистка школа
– ще го превърне в основен конституент на своето
мислене и на осмислянето на света. Докато не се появи късният Хабермас, който ще потопи и разтвори
социално-критичния живец на франкфуртците, за да
утвърди дребнобуржоазната етическа солидарност,
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ценностите и морала като ключодържател на успеха на „европейската идея“.
Така или иначе, последното десетилетие бележи интензивен ренесанс на
интереса към идеологията. Появиха се съчинения като „Ренесанс на утопията“
на Франсоа Утар или „Енциклика на папа Йоан-Павел ІІ за социалната справедливост, комунизма и левите идеологии“, които показват, че и светските, и
духовните власти насочват своя взор към проблемите на идеологията. Всеки
със свои цели, всеки със своята мяра.
Докато по света се събират големи научни екипи и разпалено обсъждат
проблемите на идеологията, у нас тази дума отдавна е дискредитирана и забравена като срамотен остатък от черното минало, трудната раздяла с което,
въпреки желанието на мнозина, така и не се случва. Ако трябва да се прави
историческа аналогия обаче, именно с проблема за идеологията завърши официалната идеологическа доминация на българския марксизъм. Става дума за
кръжока около Петър-Емил Митев, Деян Деянов, Андрей Райчев и голяма група млади философи и социолози, които през втората половина на 80-те години
разпалено обсъждат произведенията и идеите на съветския грузински философ Мераб К. Мамардашвили, в чийто център стои именно въпросът за „превърнатите форми“ като основание на всяка идеология. Тъй като анализът на
Мамардашвили ми се струва ненадминат до днес, ще използвам една негова дефиниция, когато подхождам към българската ситуация на прехода. В неговата
студия „Превърнатите форми. За необходимостта от ирационални изрази“ [1]
той защитава тезата, че категорията „превърната форма“, която се среща в различни произведения на Карл Маркс, е ключ за разбирането и анализа на общественото съзнание и на явлението идеология. „Тази привидна форма на действителните отношения, различна от техните вътрешни връзки – именно поради
своята обособеност и битийност, – заедно с това играе ролята на самостоятелен
механизъм в управлението на реалните процеси на повърхността на системата“
[2]. Най-важният извод на Мамардашвили е, че превърнатите форми, които са
основание на идеологията, са обективни форми, те не са произволни или субективни хрумвания на социални групи и субекти, а следствие от функционирането на системата. Това означава, че идеологията може да служи за оправдание на
нечии социални интереси, но в своята дълбока основа тя е продукт – допълнение на самата система, без която тя, системата, не би могла да функционира и
да се възпроизвежда. Привидността, иска сякаш да каже Мамардашвили, сама
е обективна, ала превърната форма на обективност. Неслучайно, когато говори
за категорията привидност в своята „Наука логика“, Хегел казва, че тя е момент
от развитието на самата истина [3]. Привидността е другото, противоположното на същността, което се представя за нейно проявление, докато всъщност
е само привидение (при-видение; думата „вид“ в своето първично значение е
равнозначна на „идея“). Но привидността е необходим момент от развитието
на самата истина, момент, без който тя не може. Така единството на системата е
възможно само чрез включването на допълнения към нея, каквито са превърнатите форми и основаващата се на тях идеология.
Разбира се, тези теоретични обяснения не бива да служат като политически оправдания. Идеологията функционира обективно, но се управлява су-
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бектно. Идеологията е включена в социалната субектност, тя сама е субектна,
но не и субективна. В този смисъл идеологии се продуцират и контролират с
определени интереси, цели, мотиви. Но дълбинната основа на всяка идеология
е обективна, тя е в спецификата на обществената система.

ІІ. Преходът като идеология
Преди да стане пеперуда, пеперудата е ларва. Ларвата е обвита с пашкул.
Когато се освободи от пашкула, се появява пеперуда. Безобразното се превръща в благообразно. Този процес се нарича метаморфоза – преобразувание. Досежно човешките и божествените неща тя е описвана подробно от древността
(„Метаморфозите“ на Овидий) до днес („Метаморфозата“ на Кафка).
Когато поставим кафето в джезвето и то започне да се пени и изпарява,
това се нарича преход – от течно в газообразно състояние. Съвременната наука показва, че има четири агрегатни състояния: твърдо, течно, парообразно и
плазмено.
Двайсет години вече говорим за преход. И като сметнем още пет към тях,
в които е ставало дума за „перестройка“, та общо 25 години се събират. Четвърт
век вече думите преустройство, преструктуриране, преориентиране, реформиране (със завалено „р“ като това на Ив. Костов), преход, промяна и т.н. функционират в масовия и политическия език. И все това „пре“, което е българската
представка за „ре“ – ново връщане, възстановяване, възраждане, обновяване
на нещо старо.
В съветската психология от 30-те години на миналия век, в пика на сталинизма, в Грузинската ССР се появяват най-значимите съчинения на възпитаника на Вилхелм Вундт, психологът и психиатър Д. Н. Узнадзе. Та, въпросният
Узнадзе измайсторил една дума, която години след това напуска руския език и
се преселва за живот по света и у нас. Думата е „установка“. Разбира се, тя е известна и преди Узнадзе, но той я натоварва с онова терминологично значение,
от което и до днес се ползва. Установката е настроеност на съзнанието, неговата
насоченост-към, която е винаги предметна, ала всъщност е една от структурите на самото психическо. И така, думата установка функционира и до днес за
всички, които някога са чели Узнадзе, а в Русия и за онези, които никога не са го
чели. Когато се търси западният аналог на „установка“, обикновено се говори за
нашумелия чрез Хусерловата феноменология термин „интенция“ (насоченост).
Установката е структурирана интенционалност. Всяка промяна в общественото
съзнание е промяна на неговата установка – на специфичната насоченост-към,
която целеполага и разполага предметите, проектира бъдещето си, реконструира миналото и рефлектира върху настоящето.
Да променяш установката си, означава да променяш вътрешния строеж,
строя на съзнанието, който е отворен навън и поставя цели. На български език
промяната на устройството се нарича преустройство – чрез функциите да промениш структурата. Това е заявлението на Горбачовата петилетка – от функциите към структурата. После, почти неусетно и неуловимо, зависимостта се
обръща и става – от структурата към функциите. Просто функционалната про-
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мяна всъщност е била структурна, нещо повече – системна промяна. Маската
на това преобръщане е идеологическа – към демократичен социализъм. Изтлялата надежда за демократичен социализъм по-късно се преражда в мечтата за
социалистическа пазарна икономика, още по-късно за социална демокрация,
докато не се сведе до социален либерализъм. Желязното дърво е станало дървено желязо. А над всичко това стои идеологемата, наречена преход.
Преходът не е идеологизиран. Самият преход е идеология. Лошата версия
на примиренческото маркетизиране, поставено под шапката невидимка на политическото конфронтиране.

1. Преходът vs. Преходите
Общото на прехода е, че всеки разказ за него се самообявява за единствено възможния. Всеки привилегирова своя преход. Идеологията на прехода се
опитва да гарантира, че преходът е един и е общ. Имаме един единен и общ преход – за всички и за всекиго поотделно, като всеки има различна роля в него.
Само ролите са различни, сцената винаги е една и съща. Това е може би наймощната идеология на здравия разум. Кака Пенка и министър Цветан, машинистът Бойко и премиерът Бойко, аз и ти, сме различните роли на една сцена.
Сцената ни е обща, въплъщенията ни са различни. Трябва да се споразумеем
значи за ролите, а сцената все ще си бъде същата. Нищо, че вече няма място за
трупове, а мнозинството от хората отдавна са се отказали да играят, търсейки
своите неизплатени, но обещани хонорари.
В този ред на мисли с все по-голяма сила напират да бъдат зададени някои
въпроси:
– Кой прехожда? Прехожда собствеността, политиката, народните събрания, държавата, народните маси, обществото „като цяло“, премиерите, лидерите, партиите? Не се знае кой прехожда. Най-неочевидният, но затова пък адекватен отговор е, че прехожда само преходът. Прехожда идеологемата за преход
– от преустройство, през реформиране и трансформиране, та до интегриране.
От 10 ноември на падналия Живков до 10 ноември на възкачилия се Борисов.
– От какво се прехожда? Тоталитаризъм, реален, авторитарен или държавен социализъм? Или експеримент, социално инженерство, престъпление срещу човечеството? Течен, твърд или газообразен преход?
– Към какво прехожда? Обвиняват, че у нас всичко закъснява – от националното формиране, падането на монархията и индустриализацията та до
градския транспорт. Някога обещаваха да станем като Швейцария – може би
заради мита с часовниците. Във всеки случай и на този въпрос отговорът ни е
със закъснение: прехождахме от социализъм към социализъм (с уговорката, че
първият е тоталитарен, а новият ще бъде демократичен), после беше към цивилизования свят (където са „белите хора“, „Западът“, „марковите дрехи“, „знаеш
за какво работиш“ и пр.), сетне се изправи „евро-атлантическата мечта“ (първо атлантическа, а после и евро), докато не се стигна до възмездието (всички
бивши – разбирай „комунисти“ – в затвора). Започнахме с демократизиране на
авторитаризма, за да стигнем до авторитаризиране на демокрацията.

145

МЛАДИ ТВОРЦИ
– Как се прехожда? Максимално ефективно, с минимум загуби, частно
предприемачество и „всеки българин с фирма“, та до „всеки втори с неизплатен
кредит“, две трети неосигурени и 50% под прага на бедността? Начините бяха
два: ляв и десен. После станаха три: ляв, десен и центристки. Сега вече са четири: сломен ляв, компрометиран десен, изчезнал центристки и провежданият
– популистки.
– Защо се прехожда? Това пряко кореспондира с Хамлет: да бъде или не.
Само че българските политици нито четат, нито ходят на театър. Затова и не си
задават такива въпроси. Нека попитаме Прехода: защо ти е да прехождаш? Той
не може да отговори. Защото го няма.
Няма един преход. Няма един отговор на тези питания. Ако отговорът
беше един, нямаше да има преход. Щеше да има справедливост. Преходът е
преходи. Колкото жизнени светове, толкова и преходи. Един е преходът според
Ахмед от строежа, друг е преходът според Ахмед от ДПС, един на Златев от
Пирдоп, а съвсем друг на Златев – охранителя в съседното училище. Някои от
тях може дори да са тръгнали от едно и също място, ниво и мислене. Но накарайте сега всеки да разкаже своя преход, и преходите ще се нароят – повече от
броя на политическите партии, повече от броя на социалните групи, засечени
от най-чувствителния социометър. Колкото жизнени светове, толкова и преходи, толкова социални оптики.

2. Преходът като метаморфоза
Ако фактът на множеството преходи трябва да ни стои винаги като сигнална лампичка за неравенството и разслоената несправедливост, то всекидневното мислене се нуждае от общи знаменатели. Така си е създало Прехода.
И ето, вече две десетилетия пребивава удобно в тази идеология. Едни обявяват,
че е свършил, други, че продължава. И съществува почти пълно неразбиране
дали изобщо е започнал. Самоуспокоението, че сме в преход временно, оттук
дотам, вчера, днес и най-много утре, преход с начало, среда и край, е разяждащо всеки имунитет. Защото то се крепи на неразбирането, че няма общество,
което да не е в преход, че обществото по дефиниция е в преход. В основата на
всяка идеология е превръщането на желаното в действително. Подходът към
това, което се случва у нас от 10 ноември насам, е точно такъв – искаме преход и
наричаме състоянието на обществото преходно. Не искаме преход и обявяваме
неговия заник. А всъщност преходът може най-много да изпарява, втечнява
или вледенява. И при трите случая обаче трябва да имаш налично съдържание,
за да променяш неговото състояние. А когато преструктурирането е било деструктуриране, процесът се нарича не преход, а разпад. Така се появява преходът
като разпад – на солидарността и на социалността. Първото се нарича атомизиране, а второто самоубиване. Преходите са обратими. Разпадът – не.
Има два вида промяна: преход и метаморфоза. Преходът е обратим, предметен и нежив. Преходът е категория, която описва преминаването на една
качествена определеност в друга при неживи (предметни) системи. Метаморфозата е жива, необратима и субектна. Субектна е онази реалност, която се са-
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моразвива, която се самовъзпроизвежда и успява да удържи своето единство,
саморазличавайки се. Това е спецификата на живото – да удържа своите разлики в самото себе си, да различава себе си от себе си, оставайки себе си. Тази
особена гъвкавост на живото се описва през понятието „метаморфоза“. Метаморфозата е промяна на формата, която е същевременно промяна на съдържанието. Прехождат вещества, а се преобразяват само организми.
Обществото е жив организъм. Когато към него се прилага преход, то се
разглежда като неживо. В обществото прехожда само неговата материална база.
Самото общество се развива, а не прехожда. Обществото е субектна реалност,
която се саморазвива, която сама определя себе си и като цяло не е в преход.
Преходът е качествена промяна на едно в друго. Субектното се променя, оставайки същото. Така че поставената дилема: преход или метаморфоза, означава
всъщност: опредметяване (умъртвяване) или субектиране (оживотворяване).
Всяко общество може да избира в какво да се превърне: в пàра или в пеперуда.
Нашето вече направи своя избор. Единственото по-оптимистично е, че преходите са обратими. В историята обратите се случват като проекти. Когато няма
проекти за бъдещето, няма как да се промени настоящето – и това, което остава, е да се претълкува миналото. Занаят, в който сме се специализирали вече 20
години.
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МЛАДИ ТВОРЦИ
СТИХОВЕ
ОБРЕЧЕНО
пътувам през изгубена вселена
на устните ми пари твоят дъх
и сякаш всичко те отнема
но аз усещам че си тук
не следвам демон
аз вървя към тебе
в море пустинно вятър и мъгла
не чувствам страх а сила неизменна
която в мене ражда любовта

във свои нереални светове
претръпвам по безцелните пътеки
но после пак попивам светлина
раздавам се накрая до последно
и всеки път се чувствам по-сама
не е закон
а може би е вечност
във хаоса изгубена следа
тя винаги ни води по-далече
но винаги ни връща у дома

ЗАМЕСТИТЕЛ
НЕОПОПРАВИМО
намираш сили вятъра да спреш
а после нямаш сили да го върнеш
намираш сили да ме призовеш
но аз със вятъра си тръгнах
ще пазя всичко в своите очи
и щом накрая се обърна
ще видиш и ще разбереш
аз няма вече да се върна

луната е на половина празна
и чувствата в преддверието мълчат
останките от себе си събирам
илюзиите които ще горчат
аз в сок от безпричинност се удавям
от вените ми капе любовта
попивам с устни всяко болно място
днес думите се връщат у дома

СТЕБЛО
ДОМ
разгарят се пулсиращите бездни
придворните палачи на нощта
ще търся във небето свойта вечност
но своя ли живот ще разчета
аз сякаш все в пустинята се раждам
и нещо все далече ме зове
откривам се и после пак се вграждам

урок по слабост силата ми дава
във храма за пораснали деца
свещ запалих за да не забравям
своя огън с обич да спася
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ТВЪРДЕ ЛИЧНО

НА МАМА

през океан от мисли плува любовта
надявам се че в мислите ми виждаш
издиша в огледало вечността
очите ми пресипнаха от викане
и думите танцуват в тишина
а тайната е видима за всички
предчувстващи частици във вселената

преди и сега
милиони години
със тебе вървя този път
аз знам светлината е твоето име
защото ще свети духът
духът на голямата сила и обич
която във тебе гори
духът на живота
със който говорят
и галят ме твоите очи
напред ще вървим
ще ни води сърцето
аз искам да знаеш че ти
сега и завинаги мамо
си моята вечна любов

НА ТАТКО
любовните ноти от тебе научих
китарата пее в сълзите ми
очите не помнят душата разбира
мечта е че срещнах съдбата ти
и винаги има надежда и сила
когато усещам гласа ти
и винаги има по-хубаво утре
защото ме водиш с сърцето си

РАЗЛИЧНА ЕДНАКВОСТ
най-странната от всички странности
сестра ми
зад нея има много лабиринти
мисли с скоростта на светлината
а вечно времето я чака
по детски често се усмихва
но мъдрост винаги ми дава
с нея сме със полюси различни
и в своята различност сме еднакви
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ИСТИНСКО
любов не се събуждай и ела
с затворени очи да ме намериш
за тебе пазя скрита красота
невидими са нейните предели

ВЪЗМОЖНОСТ
падащи звезди в очите ми са чувствата
аз вървя по огън и вода
всички невъзможности са истински
само за да бъдат чудеса
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ЮБИЛЕЙНО

МАРИН ПЕТРОВ

80

Години
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ЮБИЛЕЙНО

Скъпи Марине,
Колективът на сп. „Понеделник“ топло и от сърце те поздравява
с твоята 80-годишнина. Прегръщаме те и заедно с теб поздравяваме
твоята прекрасна съпруга Димка, която е и наш преводач, и сина ти
Петьо – талантлив художник от по-младото поколение.
Ти си още едно доказателство за създаването на нова и
талантлива българска интелигенция, която социализмът излъчи от
недрата на народа и която е гордост за страната.
Пътят ти от гимназията в Севлиево, през Висшия икономически
институт „Карл Маркс“ в София, аспирантура в Академията за
обществени науки – Москва, защита на две докторски дисертации
и професура те извежда в редиците на авторитетните съвременни
български учени, които изследват ролята на науката и иновациите в
развитието на съвременна България като член на Европейския съюз.
Редом с научното ти израстване протича и твоята обществена
и политическа кариера: член на Бюрото на ЦК на ДКМС, първи
секретар на VІІІ районен комитет на БКП в София, началник на Главно
управление „Висше образование“ в Министерството на образованието
и науката, главен секретар и заместник-председател на Държавния
комитет за наука и технически прогрес, заместник-секретар на СИВ
(Москва).
С уважение отбелязваме, че ти си автор на 6 монографии,
сред които се откроява „Проблеми на асоцииране на България с
европейската общност“ (1994), и на повече от 80 статии, съавтор си
на 7 научни труда и 2 учебника, четеш лекции в УНСС и други висши
училища. Впечатляваща е многостранната ти научноизследователска,
преподавателска, административна, консултантска и
експертна дейност в областта на научно-техническия прогрес,
международното научно-техническо сътрудничество, управлението
на научноизследователската и развойна дейност, европейското
изследователско пространство, европейската икономическа
интеграция, интегрирането на България в европейския вътрешен
пазар и други.
Ти си един от търсените от читателя автори на сп. „Понеделник“
и на Дискусионния клуб на Центъра за стратегически изследвания.
Пожелаваме ти здраве, дълги години живот и бодрост, лично
щастие на теб и на цялото ти семейство.
За многая лета, приятелю!
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