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   КЪМ ЗАВОЕВАТЕЛИТЕ!  СЛЕДНОВОГОДИШНИ ОТКРОВЕНИЯ 

        Любомир Христов 

О, Аполоне, ти Провидецо,  

дочуй сега какво ще те науча! 

         Не укорявай с кобно слово Времето,  

защото то е Бог с тъжна участ! 

                                                                         Виновна е Съдбата му – да мъкне –  

ужасното тегло на Бремето! 

Еврипид, „Орест”   

 Cogito fastidiosus (Мисля с отвращение), че глобалната таласократична (морс-

ка) Имперска мономания за хегемония-експанзия-заграбване, престъпен либерализъм и 

също такъв постлиберализъм, презареждане-реставрация, реформация-при-аванти-

зация, безпътен „Трети път” („Der Dritte Weg”), просвещение-профанация, лаицизъм, 

обскурантизъм чрез безбожен секуларизъм-атеизъм, сепаратизъм (Divide et impera), 

чрез лъжлив плурализъм=моно-центризъм, мултикултурализъм срещу национализъм, 

„нов” Световен ред-Weltordnung и ново безметежно всеобщо уравнително „демоно-кра-

тично Щастие”, към които можеш да подкараш „другите” (варварите, по Зб. Бжежинс-

ки!), с предизвикани от теб многоцветни „майдан-и”, Хаос, Безредици, Войни, Мизе-

рия, с бичове, палки, водни, газови и огнени струи, но най-вече с логистично насочван 

картечен и ракетен „не/приятелски огън”, т.е. чрез насилствено и окървавено препо-

даване на разплакващи Уроци по Човешко Безправие, Върховенство на Беззако-

нието, Демоно-крация, Глобален Моноцентризъм (империализъм) или чрез влудя-

ващ латино-африкано-евразийски Глад…- тези и други сродни шизофренно-на-

лудничави действия и намерения, параноични каузи и есхатологични перспективи вече 

не са примамливи за никого и най-вече за западния човек, даже ако той вербално се 

увлича по тях или се заблуждава, че им вярва. Днес неговата ценностна, морална дег-

радация и разчовечаването му в оптиката и топоса на Западна Европа и отвъд Атлан-

тика - са в синхрон с упадъка на ценностите, религията, традициите, единството, спра-

ведливостта и изобщо на Социалността в структурата на  целия Западен Свят! 

Тези плашещи реалности бяха видяни още в средата на миналия век от граф 

Юлиус Евόла („Gli uomini e le rovine” (1953); („Люди и руины”) и в книгата на Хайн-

рих Берл „Пришествието на Петото съсловие”. И още тогава тази панорама на циви-

лизационен разлом, разпад и разложение неизбежно пораждат мотивирано основание за 

тревожни духосътресения, социални драми и революционни катаклизми: „Революция-
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та може да бъде истински легитимна само, ако е насочена срещу тази цивилизация, 

където в днешно време (още в средата на ХХ в.- б.а.) всичко е лишено от Висш Сми-

съл, всичко е празно, нищожно и абсурдно, механизирано и виртуално стандарти-

зирано и която неудържимо се стреми към господство на субчовешките и трансчо-

вечните реалности в пространството (Raum) на аморфното количество, без качест-

во! А когато става дума за „бунтарите без знаме”, за които бунтът е самоцел, съпрово-

ден от стихийност на страстите, опиране на низшите инстинкти” на „чандалите” (най-

низшата каста в индуисткото общество („мангали” у нас!), крадци, разрушители, разв-

ратители, осквернители, убийци, чиято основност в характера е никога нищо да не ос-

новават!; - за тях идеал е само „безразборният етно-секс”, афроамериканският mon-

keyish-рап-джаз, наркотично-опиатният възторг, възбуда и екстаз, сатанинско-

садистичната жестокост, „поощряването на всичко телесно-психично вулгарно и при-

митивно и пр. прелести…Тогава е необходимо да се посочи причинната връзка на тези 

феномени с триумфа на хтоничните сили на Хаоса (но не по Хезиод!), изпълзяващи от 

из подземната повърхност в  Западния свят”. (Berl,H. - цит. по Ю.Евола).   

И аз като Хайнрих Берл и граф Евола не вярвам нито на искреността, нито на вя-

рата, нито на неверието на съвременния западен човек! Като човек-маса (Das Man) той 

е профанно поливариантен и десакрализира, обезценява и секуларизира със самото си 

дишане и присъствие сферата на традиционно Святото (das Heilige)! Този човек, позна-

ващ цялата трансмисия на инстинктивните похотливи наслади, от варварски пошлата 

междурасова хомосексуалност чак до изтънчената еротика на екзистенциално изживя-

ния творчески екстаз, този човек, непрекъснато въвеждан от сателитно глобализирания 

US-криминален екшън в интимната технология на убиването, в изтребването на Живо-

та, този човек, вече развратéн от Глобализираната Развратност, напълно тъждестве-

на с древната библейска съдба на Содом и Гомор, може даже да последва толкова ра-

нимия Сьорен Киркегор в осъществяването на всяка „Възможност на Невъзможното”! 

Той може, с готовността на библейския Авраам, но без неговата вяра, да убива ближ-

ния, може да го ликвидира със садистична наслада и художествено въображение и, на 

всичко отгоре, е способен да ридае затрогващо в собственоръчно композираната си 

музикална „Балада за Човека”?,- Aber Genug, Стига, Nein, Stop, Не…! – само за „Неле-

пата смърт на любимия домашен Dog-y”, загинал случайно на пътя… За кучето,…а не 

за Човека с главна буква!  

Този полунощен човек от „Der Untergang des Abendlandes„/„Залязващият Запад” 

на О.Spengler) вече не вярва чисто, безкористно и благочестиво в нищо! Нравствено 
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подрязан като английска ливада, нивелиран от вездесъщата Тоталитарна Пропаганда 

и Виртуално-Глобалната Манипулативност, ограбваща изградената и изстрадана в 

самота наша Човешка Индивидуалност, той с еднакво безсрамие възприема бруталната 

филмова и телевизионна сублимация на пошлите сексуални инстинкти с библейското 

име „Легион”, както и смъртоносните пунктири на носещите Смърт електронно нап-

равлявани ракети към един населен с Човешки Същества, а не с камъни, пясък, скор-

пиони и змии пустинен пейзаж!  

(За Бога, Вие, господарите и измамниците с ТV-камерите, защо ни показвате само 

пунктирите на ракетите, с които убивате невинните и беззащитни арабски хора? Пока-

жете ни мястото където те достигат със зверски триумф повърхността на арабските зе-

ми в едър план! Кого мамите? Това не е детски (фентъзи) анимационен филм, а целе-

насочено масово убийство на беззащитни хора – точно както във фашистките газови 

камери на Освиенцим-Auschwitz (Аушвиц)! Вие не научихте нищо от безумията на II-та 

Световна война! Нито пък от сегашните, причинени от Вас: мащабната „гладна” хума-

нитарна криза в цялото южно полукълбо на планетата и тотално-тоталитарния общоп-

ланетарен шпионаж извършван от „Агенцията за национална сигурност” и ЦРУ в USA? 

(Справка: Джулиан Асандж („Wiki-leaks”/„Уикилийкс”)!    

Този западен (и трансатлантически!) човек, който е безмълвен пред Чудовищните 

Измами на CNN-Екрана, вече не мрази истински Нищо, защото обича неистински 

Всичко. Той се надява само, че ще го отмине Голямата Мизерия, идваща от Другия 

свят, от който смуче вампирски като граф Дракула, докато проявява канибалска, банко-

во добре изчислена „благотворителност” по време на снимките с „живите скелети-

фосили” в Африка! Нали сте виждали едва живите болни африкански черни детски 

телца и лица, с големи прекрасни черни очи, облазени от тлъсти бели мухи? Той, този 

западен Untermensch-питекантроп, силно се надява, че „хуманоидният Франкенщайн” – 

страшната световна Изнемога и Мизерия, – все някак ще останат далече от разкошно 

уредения му живот и бит в предградията на Виена – сред лозята на Döbling; или край St. 

Gilgen, Залцбург – алпийските езера Mondsee, Wolfgangsee, Bodensee; Женева (Женевс-

кото езеро); Мюнхен, Барселона, Ривиерата, Париж, или Флорида; или „Dolce la vita di 

Sole”/„Сладък и слънчев живот”, напр. на Карибските, Канарските, Каймановите, Ха-

вайските, Соломоновите или Сейшелските острови!  

Тази Западна постмодерна Трагедия на Изобилието, на перманентното изтън-

чено стомашно  задоволство, на прояденото от подагра пълнокръвие, на спукването на 

разширените кръвоносни съдове от повсеместната сексуална и прединфарктна стресова 



 8 

невроза – тази безотговорна Трагедия на Излишъка, освен че безнравствено суспен-

дира същинската Трагедия на Мизерията, е и една катастрофирала възможност за 

западните ненаситно консумативни общества, сега „разкъсвани от безпътна празнота”, 

признава Жан Бодрияр („Илюзията за края”).Но помнете! Този заграбен от другите 

прекрасни, но безсилни народи Излишък, е прелюдия към Вашата Смърт! Така 

умират имперските цивилизации! Египетската, Акадската, Вавилонската, Пер-

сийската и Римската умряха от същите болести! И те крадяха от половината свят! 

Но кой може да (ги) Ви съди днес?   

Евразия ли? И тя, и нейният мълчалив православен Логос (Ал. Дугин е едно от 

малкото изключения!) все още не са разбрали и осмислили Фундаменталната и Съдбов-

на Инверсия, че Капиталът исторически извърши Работата на Труда и на комунисти-

ческия Месия-Спасител – Пролетариата и за „благодарност” Социализмът, отстъпвай-

ки крачка назад в историята, ще бъде експроприиран, при-аванти-зиран и оглозган до 

кокал! – вместо Капитала! И още нещо, което Евразия все още не разбира, а Охране-

ната Западна Европа никога няма да признае, е, че социализмът и марксизмът са 

същностно по-близкородствени с автентичната християнска доктрина на Христос, 

отколкото пазарния, търгашески, всеяден, егоистичен, завоевателен, грабителски, жес-

ток и алчен материалистически капитализъм!  

Христос никога не бил капиталист и не е допускал, а е гонил търговците от Хра-

ма, веднό с богатите и лихварите! „Един богат човек добивал голям урожай на поле-

то… и си  рекъл: ще построя големи житници и ще кажа на душата си – почивай, яж, 

пий и се весели! А Бог го смъмрил: Безумецо, тази нощ ще дойдат да ти вземат душата, 

кому ще оставиш това, което си натрупал? Така става с онзи, който трупа съкровища за 

себе си, а не богатее в Бога” (Лука., 12:16-21). „Ето, казвам ви: по-лесно е камила да 

мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие” (Лука.,18:25). А „ако 

си с мен – продай имота си и раздай на сиромаси и ще имаш съкровище на Небето...па 

дойди и върви след Мене”, поучава Спасителят! (Мат.,19:21). Като чул това, богатият 

римски младеж силно се натъжил! Имало е за какво! 

 А на белязаните от Любовта към Sophia – любомъдрите и на онези, – нелю-

бомъдрите Завоеватели – искам да припомня думите на Платон, че изначално, като 

архетип, смъртта е неизбежна, субстанциална страна на живота. Когато съобщили на 

Анаксагор за смъртта на синовете му, той рекъл: „Знаех си, че съм създал смъртни”!  

Днес обаче „произвежданата” без морални задръжки смърт в света е вопиещо 

предизвикателство: към масивното множество на дебилите, профаните и лаиците; 
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към необузданата и непросветлена вещо-потребителска пандемия; към розовобузестия 

и големокоремест възторжено многомерен западен хедонизъм, напр. този на немския 

Spießbürger (еснаф); към скудоумното и заразително като грип публично фразьорство 

на световната парламентарна немузикална „Лека кавалерия” (не от композитора Фр. 

Супé!), която, както твърди Ст.Лец, отдавна е забравила Словото и навред по света без-

грижно и безпаметно продуцира само… кухи заучени фрази!  

Тук, в това обхванато от пандемия на ценностен маразъм общество, всички 

Публични Бащи са на страната на нациите – затова сме национални сираци! Тук 

всички са Континентални и Планетарни интегратори – затова сме дезинтегрирани! 

Тук всички са Обединители - затова сме разделени в импотентния Съюз на „Евро-

пейските съединени щати”! (В САЩ, Брюксел, Берлин, Лондон, Париж и Рим не зна-

ят, че идеята за „щатите” е мистично промислена и опровергана още през 1900 г. от 

знаменития руски философ и богослов В. Соловьов! Не знаят, че тези „щати” дават 

върховната власт на Антихриста-Безбожник, – Врага на Човешкия Род, – и загиват 

от вътрешни магьоснически (нано-технологични?) измами и кървави междуособици и 

тогава всички тръгват към Светите земи – под духовното предводителство на Обеди-

неното Християнство!).  

Но сега тук, все още, Всички симулират образа на разпалени Защитници на 

„Правата на човека” и „Върховенството на Закона” и затова Безправието и Вър-

ховенството на Беззаконието и Престъпността ни връхлитат с убийствени, неотра-

зими USA „магични” технологии, чак от Космоса или пък от най-близкото море край 

Сирия! Тук Всички са Борци против Злите корупционни наклонности – затова те 

парвенюшки и шизофренно-престъпно ни се кикотят от просторните си бляскави рези-

денции, имения и лимузини, блаженствайки… Тук Всички са на страната на Човека, 

но никой не е на вътрешната – Човечността!  

Cogito, Мисля, че искрената любов към Sophia, макар и неизбежно да превръща 

„приятелите на мъдростта” в опасни въпросителни знаци, поне не бива да ги трансфор-

мира в символи на нравствената глухота, олицетворяващи „нечистата съвест на епоха-

та” (Ницше,Ф. Собр. соч.,т.II, По ту сторону добра и зла, М.1900:176-177). Те трябва 

да имат рецепции и респект към дълбоката семитско-арабска мъдрост заровена в „Син-

дрома Шехерезада”. Логосът, приказките на Шехерезада от „Хиляда и една нощ” само 

напомнят за гибелното единство на Смъртта и Властта като историческа процесуалност 

– едно жестоко реално Смъртовластие (Танатокрация). Ден и нощ някоя знойно-

прелъстителна Шехерезада на любовна служба при Егократа-Бог е принудена да раз-
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казва Приказки на Властта – на Фараона (от безсмъртното родословие на Бог Амон 

Ра!), на Султана или Везира (Аллах да продължи дните им!), на Императора (Съвест 

на нациите!), на Краля-Слънце (и похотливите му при-дворни дами!), на Вожда (Ба-

щица на народите, Архитект на Световния мир!), на Президента (Какъв атлет! И сак-

софонист-виртуоз на еротични „Орално-вокални етюди” –  чувствителен към чисто 

човешките права на „непорочната женска”, М.Люински?, администрация!)…да, да раз-

казва Приказки на Властта, за да спаси „достойно”? живота си на сутринта… Когато 

запитали красивата хетера Аспазия, приятелка на мнозина и на великия Перикъл, не се 

ли срамува от блудните си действия, тя отговорила – „Няма защо, за едното достойнст-

во работим!” Те, двамата с Перикъл, не са познавали думите на юдейския пророк Со-

ломон: „Кога се умножават нечестивците, множи се и беззаконието, но праведниците 

ще видят тяхното падение!”(Притчи Сол.,29:16).  

Философите – по друг начин – също! И така 1001, хиляда и една нощи или веко-

ве… или колкото там заповяда Повелителят – една безкрайна поредица от думи на Ис-

торическото Безвремие за съхранение на Живота! Просветени са философите, нали са 

„илюминати”, те знаят Соломоновата мъдрост, че е по-добре да си сред живите, защото 

ако трябва да се избира между „мъртвия лъв” и „живото куче”, разумният ни избор ви-

наги трябва да бъде на страната на кучето (Екл.,9:4-5)! Каква потискащо унизителна 

кинология или сотериология, какво унизително кучешко спасение! Λόγος, който обек-

тивира себе си от Страх пред Голямата Уравнителка – Смъртта:  Logos - sub specie 

Mortis! Λόγος – под знака на дебнещата Смърт! Неизказаното Логос-Слово всъщ-

ност е страх пред Системата!   

 Споменавам философите в този неприятен контекст, но това, естествено, не се 

отнася за всички, напр. за Талес, Сократ, Платон, Диоген, Анаксагор, Цицерон и много 

други. Талес казва: „Няма разлика между живота и смъртта!”; питат го: „Тогава защо не 

умреш? Именно затова!” – отговаря философът. Случаят Диоген // Вече тежко болен и 

омерзен, той казал на приятелите си: „Изхвърлете ме на полето, непогребан!” „Как, да 

те оставим на дивите зверове и хищните птици ли?” – възразили близките му. „Тогава 

оставете до мен тояга, за да ги отпъждам” – рекъл Диоген. „Добре, но как ще можеш, 

като вече няма да имаш никакви усещания?” „Тогава – възразил Диоген – какво ще ми 

пречи разкъсването от зверовете, щом няма да чувствам нищо?”; Случаят Сократ // 

Предаден от политиканите Анит и Мелет и осъден на смърт от Атинския Ареопаг за 

непочитане на старите богове и насаждане на атеизъм сред младежта, Сократ бил зат-

ворен в градската тъмница, където водил философски разговори с учениците си и там 
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им казал: „Вече е време да си тръгваме, аз, за да умра, а вие, за да живеете. Кое от двете 

е по-добро знаят безсмъртните Богове, а от хората според мен никой не знае.” Дълбоко 

опечалени, верните му ученици подкупили (най-вероятно) стражите и предложили на 

учителя си да го изведат на свобода, но той отказал и собственоръчно пред тях изпил 

чашата с отрова…; (За разлика от Галилей, който от страх пред смъртта писмено се 

отрекъл от научните си идеи (и… оставил Слънцето да се върти около Земята!) – пред 

Съда на Инквизицията!) Случаят Анаксагор // Когато той легнал на смъртно легло из-

вън страната, приятелите му го попитали дали иска да го закарат в родния му град 

Клазомена. „Няма нужда – отговорил философът – отвсякъде пътят до подземното цар-

ство на Хадес е еднакво дълъг!” Такъв е Смисълът, Λόγος на Смъртта за „έντός 

άνϑρωπος“ („вътрешния човек”), за разумните гиганти на мисълта, одухотворени до 

последния, до окончателния миг на живота! (Вж. Цицерон.М. Избр.произведения, Тус-

кулански беседи, С. 2008:190-193). 

Cogito, Мисля, господа капиталисти-материалисти, че освен Λόγος, има и не-

жива Mātēria – биваща sub specie mortis (под знака на смъртта). „Великото е фено-

мен на стадия на прехода” – заблуждава се Карл Ясперс и сочи превъзходните образци 

на античната гръцка архитектура, поезия, трагедия и езическата философия, мистиката 

на александрийците, на Тертулиан и византийската патристика, на М. Екхарт, Я. Бьоме 

и философията на класическия немски идеализъм. Не знам защо той не забелязва, че 

много по-обоснован изглежда тъкмо противоположният възглед: „Преходът е стадий на 

Нищожното и Несъвършеното”. Да сте чули или прочели у някой Pater Ecclesiae (Баща 

на Църквата), че Бог е в преход, в движение, че е глобен от Небесната полиция за пре-

вишена скорост на райския си „rolls-royce”? Идеята за еволюиращия, разгръщащия се в 

света Абсолют е една от най-големите философски и теологически пакости на рациона-

лизма в лицето на Хегел! „Бог е плеромна, т.е. цялостна самодостатъчност и от нищо 

не изпитва нужда” – богословско-онтически изрича след Платон, – Порфирий, - в „Пе-

щерата на нимфите; Марцела”(С. 2000:11, 20). „Бог изобщо няма нужда от автомо-

бил”, повтаря прилежно и испанецът Мигел де Унамуно. Но аргументацията, която Яс-

перс пренебрегва, може да се извлече и от тъканта на Историята, от която никой не се 

учи!  

Да, Материята също е под властта на Смъртта! Знае ли някой колко истори-

чески безценни паметници и храмове бяха и пред очите ни биват „усмъртени” в Изто-

чен Тимор, Индия, Египет, Ливан, Афганистан, Ирак, Йемен, Либия, а сега и в древната 

и културна Сирия?  
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Върховната Цел, (τέλος) на масивното веществено битие на 5-хилядните египет-

ски пи-рамиди и Сфинксът в Гиза, грандиозните и внушителни дворци, Вавилонските 

„висящи градини” на Семирамида, Ефеският храм на Артемида, Родоският Колос, 

Александрийският Фар, неизброимите некрополи, акрополи, светилища, монументи, 

катедрали: индийският „Тадж Махал”, константинополската „Ăγιά Σόφια”, виенската 

„Св.Стефан“ (Stephansdom), кьолнската „Св. Петър и св. Мария”, парижката „Le Sacré-

Coeur” и всякаквите там Колоси – цялото това гигантско, обездвижено струпване на 

Вещественото от ималите Власт в Историята, цялата тази концентрация на Материя 

има една и съща цел и един Смисъл: Жалба за Безсмъртие, Сетивен Протест против 

смъртта на историческата Памет и Културата! Но никак не е трудно да видим, дори 

само във въображението си, цялото това прекрасно и хармонично оформено Вещество 

разсипано на прах от масивните варварски ракетни бомбардировки на западните 

завоеватели! Да, това прекрасно Вещество няма да бъде оставено за разпиляване от 

небесните бури и ветрове в потока на милионите хилядолетия… Послушайте „Lacri-

mosa” от Моцартовия „Requiem”! И помечтайте как да разделите варварското глобално 

физично от днешното толкова безпомощно нравствено метафизично! 

 Cogito, Мисля, че Платоновото „умиране” и „смърт” е същинско персийско, рим-

ско копие или балкански пастирски остéн за препарираната розова хармоничност на 3-

те % в све-та (и от Hollywood) и за жалките им подобия-клонинги-зомбита в другите 

географски региони! За агресивната убогост, за духовната безпроблемност на бюргера 

еснаф, границите на мечтите на който са да стане „среден клас човек”, „хоризонтален”, 

„мезонен” и „мезонетен човек”, т. е. „масов човек” – das Man (по Хайдегер и Ортега-и-

Гасет) или представител на „Всем-ството” (по Л.Шестов), девствено неподозиращ дори, 

че живее в един безкрайно непроблематизиран проблематичен Космос!  

Господа глобални нашественици, в този гордо непристъпен Космос не се влиза 

със средни и усреднени оценки, нито с усреднени антиценности, нито с усреднени 

церебрални, т.е. мозъчни гънки… Платоновото „умиране” и „смърт” са напълно чужди 

и на безпардонната алчност и варваризъм на вечно аспириращата агресивна посредст-

веност винаги заедно в съюз с някой „силен на деня меценат”, удобно прикрита зад те-

кущата „висока идейност” и органично присъщия й оптимистично и еротично бодър 

„прогресизъм”…В „Животът на философите…” Диоген Лаертски разказва, че веднъж 

Аристип бил запитан: „Защо философите ходят пред къщите на богатите, а богатите не 

идват пред техните домове?” Отговорът на Аристип бил: „Защото философите знаят 

какво им липсва, а богатите – не знаят!” Така е било преди 2000 години, така е и сега! 
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За постигането на „целта” обаче, днес всички средства са позволени, не само парите и 

жестоката безчувственост на богатите – всичко е позволено, за ужас на Достоевски и 

напук на най-говорещия от апостолите (ап. Павел), че „не всичко е полезно…за душа-

та”.  

Недостойно есть!  

Cogito, Мисля – как и защо става така, че най-съкровените, най-близките, най-осе-

заемите човешки реалности – душевните драскотини, оставени от човешката завист и 

жестокост чрез злобно подхвърлени несправедливи думи-убийци, кървящите психичес-

ки рани, страданието, кенозисът, мартириумът, изнемогата, отчаянието, вътрешната 

покруса и потреса, духовното сгромолясване, страшните болести, физическите уродст-

ва, нещастията, Сократовият δαίμων (демон) и умишлено предизвиканата Смърт – 

тези и много още подобни неизбежни модуси на човешкото битие винаги се оказват 

несвоевременни за проблематизиране и осмисляне! Да не говорим за някаква форма на 

душевно разкаяние на завоевателите-убийци днес! Колко е прав Николай Бердяев в 

разсъжденията си за тъмната страна у човешкото  същество – обскурантизма!  

Не сме ли ние тук, в Евразия, а и в Източния Свят, винаги в постоянно психосо-

циално (патогенно) напрежение пред някаква Историческа Събитийност, която стои 

над всичко, винаги съдбовна за всички ни, нещо като средновековен безумен страх 

от Чумата-Смърт, мисловно и душевно чумясване, анестезиращо ни, правещо ни без-

различни не само към другите страдащи, но и към самите себе си? Всички трябва да 

бъдат подчинени на борбата със страховитата болест или за осъществяването на Вър-

ховната Цел: Сега, Тук, Всички, Постоянно… И за Човека, нашия ближен – баща, май-

ка, брат, сестра, приятел…, за човека, борещ се за Живот, но претърпял физически или 

душевен срив човек, за човека, унил и отпаднал, отчаян и страдащ, но наш, до болка 

близък душевнородствен човек, за Човека, който дори няма сили „да звучи нито кап-

чица гордо” (да, почитаеми Максим Горки!) – за него и неговите насъщни екзистенци-

ални проблеми все няма време, никога няма време…  

А Вие, Глобализаторите на „планетар-идиотизма” (израз на А. Дугин) да не би 

да  искате да докоснете хоризонта? Да станете нови жреци-йерофанти на нови скрижа-

ли или на ново идолопоклонство (идололатрия)? Но вие нямате толкова високи, прине-

бесни устреми, стремежи и възходи, защото, по древен езически обичай, Идолите ви са 

зловещо окървавени и също толкова езически жестоки, – Убиване на Ближните за 

Материя (природни и национални богатства), за млада, красива и сочна Плът, за мно-

го и най-тежки късове подземно и надземно Злато и Пари, и всичко това, поради Неве-
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рието Ви в Бога, – а това са Идоли, стари, колкото Света! Вие не сте способни да на-

сочвате милозливото поклонение на влъхвите (мъд-реците) към човеко-съграждащите 

ценности, но можете да проливате кръвта на „мравките” и го правите, както и да 

мамите реално и най-вече виртуално – „пъплещия мравуняк” – направлявайки го към 

старите идоли на sancta simplicitas (свещената простота)!  

 Затова нямате друг избор – обругайте се публично и шумно на Форума, сторете 

поклон на Бейкъновите Idola theatri, на лъже-авторитетите еднодневки и хвърлете на 

лъвовете в цирковата арена единственото, което е истински изцяло екзистенциално 

Ваше – физическата си персонална идентичност! Казано по-ясно: откажете се от исто-

рически процесуалното си битие, дайте се за храна на червеите! Скъсайте омерзител-

ната си безпътна биография! Пуснете късовете й да летят по всички световни азимути и 

си напишете „нова” – „върху пясъка или върху морските вълни” (Хердер)! За по-голяма 

„трайност”? 

Заемете Централно място в Нищото! Чуйте съвета на Тертулиан (II в. сл. Хр.): 

„Погледни себе си, човече, същото нищо си бил преди да съществуваш, ще станеш пак 

нищо когато престанеш да съществуваш…”.(Тертулиан, Квинт, Апология на христи-

янството, С. 1991,XLVIII:116). Откажете се от проецираното си във Времето излишно 

съществуване! Но даже с него вие наскърбихте, нащърбихте и обезобразихте и онова, 

Голямото, Общото Битие. А знаете ли какво става с онези, които не правят нищо 

добро за Плеромата (Πληρωμα), т.е. за Gemeinschaft-Общността? Четете Еклисиаст, 

Соломон, Аристотел, Платон, Сенека, М.Аврелий, М.Изповедник, Бл.Августин…!  

Отговорът е: „Те изчезват абсолютно!” (Вж.Adler,A.,Der Sinn des Lebens (Смисъ-

лът на живота), Anaconda Verlag, Köln,2008:196). Нищо не остава от тях, те биват 

унищожени физически и духовно-метафизично. Земята ги поглъща – чрез Смъртта! 

Тяхната съдба е като тази на измрелите животински видове, големите хищни гущери, 

динозаврите, които не са могли да влязат в хармония с космическите условия. Тук има 

скрита „трепетна тайна” – „misterium tremendum” – тук сякаш самият Аргус, многоо-

кият звезден Небосвод властно заповядва: „Изчезнете! Не сте схванали смисъла на 

живота! Не можете да влезете в Бъдещето!; Нямате място във Вечността!” Поне когато 

се насаме със себе си, не се вземайте на сериозно, защото не подозирате какво ви очак-

ва! Вижте, втренчете се в ужасяващия ход на часовниковите стрелки! Вие със сигур-

ност не знаете средновековната пословица-прокоба за Мига – „Vulnerant omnes, ulti-

ma necat” – „Всички нараняват, последният убива!” Защото той идва със Смъртта! 
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„Не мога да уловя Мига на Смъртта”, оплаква се и евразиецът Е.Левúнас, „не 

знам същността му и тази невъзможност да узная какво има след него… Смъртта ми 

идва от инстанция, върху която по никакъв начин не мога да упражня моята власт, тя 

идва сякаш от абсолютната Другост” (Левинас.Е. Тоталност и безкрайност, С. 

2000:195).  

Да, така е, и трябва да успокоим Левинас, защото той изживява един нерешим 

метафизичен и битиен проблем, за който Аристотел казва, че е „причина-същност за 

битието на всички вещи и основание Λόγος на Биващото (ὃντως ὃν) като целева сила-

възможност (έντελέχεια), ентелехия (Аристотель. Met.II.4:10-15). Епикур не е толкова 

дълбок като Аристотел, когато ни успокоява, че „най-ужасната от злините, смъртта, 

няма отношение към нас, защото докато ние смé, смъртта още я няма, а когато тя нас-

тъпи, нас вече ни няма”. (Диоген,Л. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило-

софов, Москва. 1979,10:125). Само едно е сигурно – Du stirbst (Ти ще умреш!). 

Cogito, Мисля, че Платоновата софийност е полезна и за стерилния сциентичен 

цинизъм на позитивното учено късогледство, което непрекъснато се опитва да влезе в 

кожата на Гьотевия Мефистофел: „Духът съм аз що вечно отрицава”! Защо да не отрече 

и Човешкия Смисъл (Menschlichesinn) на най-важното, но и най-неразбираемото налич-

но Dasein-отрицание – Човешката Смърт? Пък и най-лесно се отрича емпирично (фи-

зично) невидяното, недокоснатото, нечутото, Недостъпното! „Но има повече неща в 

Небето и на Земята, драги ми Хорацио, отколкото си мислиш с твоята жалка наука!” – 

възкликва датският принц Хамлет. Какво знаеш Ти, Отричащият, за душата и съзнание-

то, за Абсолюта, за невнятния резервоар на Неизвестното, за сферата на Кантовите 

„ding an sich”, за неокачествимата реалност на Космическия Огнен Пъкъл, там, във 

Вселенския Център („Стражата на Зевс” по питагорейската космогония), по посока на 

съзвездието Стрелец (според съвременната космология) където се раждат звездите? 

Какво знаеш за най-неизвестното – Собствената Смърт? Прекъсването на индивидуал-

ното съществуване (смъртта) не е просто спиране и в този смисъл отрицание на родо-

вия човешки живот – живота на човешката популация.  

Смъртта е Личен Есхатон (ἒσχατον)! И твоят Край, ненаситни милиардеро! 

Тя е негативна трансценденция, с възможни, но недоказуеми продължения. Какво от 

това? Тук „лошата безкрайност” завършва по един безапелационно категоричен начин! 

Реинкарнация, карма, метемпсихоза, еманация, низхождане, възхождане, theosis (обо-

жéние), възвръщане и пр., обещани ни от мистиците-брамини, от Платон, Плотин, Про-

къл са само трепетни надежди-илюзии – Майя, Fata morgana, Schein. (Вж.Прокл. 
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Περßοοϲнοßы тεοлοгии, § 33:186-200,205-211). Остават да тържествуват „идолите на 

рода” (Idola tribus) и световно историческото Родово Начало! Незнайно докога!! 

Но преценете реалистично! Колко утешително Ви се вижда предсмъртното бръ-

щолевене: „Е, всички умираме и той ще умре, но ще остане да живее в паметта на Рода 

– ще го помнят и почитат…”? Нима това е в състояние на превъзмогне смъртоносната 

тъга на индивида пред лицето на Умирането и Смъртта? А ето и едно тематично съз-

вучие: Древният комедиограф от Сицилия, Епихарм, философ и писател, споделя с 

приятеля си относно Смъртта: „Не ме е страх да съм мъртъв, плаши ме самόто Умира-

не!” А сега съзвучието: чуйте предсмъртните хрипове, вопли и стонове на един фило-

соф – споменатият руски евразиец, умрял в концлагера Абез-Гулаг (Коми): „Умиране 

мое, смъртна моя Мъко – умиране и всеобща мъка за всички, смъртоносна мъка на Све-

та! Не рвутся слабые ниточки, а страшно, что вот-вот порвутся! Такие они тоненькие, 

что их даже не видно. Кажется, точно и совсем их нет…А боится человек одиноко уми-

рать!” (Карсавин.Л. Религиозно-философские сочинения., т.1, Поэма о Смерти, М., 

1992:246).  

Невъзможно е да се преодолее ужасяващото чувство за трагична изоставеност и 

Космическа Самотност пред лицето и прага на Неизвестното? Вярна е мисълта на Пло-

тин, че ис-тинското безстрашие е безстрашието пред Смъртта, защото отделената от 

тялото душа е истински самотна и само онзи, който може да обича самотата не се стра-

хува от Смъртта? (Plot.2005:Ennead,I,6,6). Знаем от Свещеното писание, че самият 

Христос в Гетсиманската градина е поискал „чашата да го отмине”, поискал е подкрепа 

и съчувствие от Отеца в най-трудния, (смъртния) от всички часове на живота си… Дру-

го поведение не е и възможно, защото най-близката и осезаема реалност за човека е 

собственото му битие. Най-реалното е най-екзистенциално! А то е дуално: физично 

и метафизично!  

Да, то е фύσις-σώμα и πνεȗμα-ψυχή (природа-тяло и дихание-душа), но доколко-

то в прекъсването на живота на това битие се фиксира и неговото пълно разделение, 

човешката субективност е заинтересована да разбере, да осмисли и, ако е възможно, 

нравствено да приеме вида, формата, образа на тази есхатологична раздяла… „Казват, 

че тялото (σωμα) е гроб (σἣμα) на душата, където тя е погребана и дава чрез тялото си 

дава знак/ци (σἣμα).” (Платон. Кратил, 400 с). Знаците на душата от гроба са жалба за 

оправдание. В древната „Книга на мъртвите”(125) тя вопие: „Не съм грабила, не съм 

убивала, не съм развратничила, не съм пила млякото на бебето, не съм отклонявала во-
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дата от чуждата нива…Сърце мое, в моето тяло, не свидетелствай против мен пред съда 

на Озирис!” 

 Образът на Финала – даже при мисълта за него неметафизични тръпки могат 

да облазят всеки, дори метафизичен индивид и Логос, какъвто е руският Λόγος на 

Л.Карсавин, Н.Фьодоров, В.Соловьов, Ф.Достоевски, Н.Бердяев, С.Булгаков, Н.Лоски и 

Л.Шестов – просмукан от профетичното усещане на έσχατον-а. Б.Паскал е придобил 

това усещане едва когато е увиснал с каляската си на моста над р. Сена! И тогава на-

писва своя прочут Амулет! Лев Карсавин обаче не само е блестящ религиозен метафи-

зик-антрополог, който може да разговаря с образа на любимата си жива жена като с 

πνεȗμα, т.е. като с покойница! Във въображението си той може да отиде още по-

нататък, „отвъд”, post mortem, и да ни представи същностно като лекар анатомо-

патолог ужасяващата картина на собственото си тление, като детайлизиран фюзис-

природа – фύσις-ът на гробищната трагедия: „Тъмно, влажно, душно е в земята. Тя-

лото ми подпухва, стомахът се подува, лицето отúча. Мозъкът се превръща в пихтиеста 

течна маса. В нея уверено пълзят и с наслада смучат тлъсти, не знам защо ми се виждат, 

червени червеи. Разгаря се огънят на тлението. Не могу его остановить, не могу по-

шевельнуться, но все чувствую. Земная жизнь была только чистилищем. Это же – Ад! 

Здесь червь не умирает!” Поэма о Смерти,  (Карсавин.Л. Поэма о Смерти,1992:254). 

„Есть только плач и скрежет зубов” – напомня ни и св. ап.Матей (Мат.8:12). 

 Cogito, Мисля, че чрез смъртта индивидуалното битие отрича e o ipso само себе 

си! И човек, тъкмо защото и в живота (понякога), а в смъртта (неизбежно) е все пак 

биващо същество, няма право да пренебрегва невеселата истина, че е единственото 

земно създание, което погребва в пръстта… и когото погребват – пак там! „Humus” 

на латински означава „пръст” и оттам идва думата „humἁri”, „погребвам”! Не ми се 

струва случайна фонетичната близост на термините хумȧри и славянското „умирам”. 

Не е ли Човешкият Гроб окончателното разрешение на вечния въпрос за имането 

и собствеността на земята, за които са се водили толкова свирепи кървави войни в 

миналото…и сега пред очите ни! (четете „Историята” на Херодот, „Юдейската вой-

на” на Йосиф Флавий, „Киропедия” на Ксенофонт, „Животописите” на Плутарх, 

„Диалозите” на Лукиан, или „Пелопонеската война” на Тукидид), – вдигали са се 

бунтове, въстания, революции, заговори, преврати, реставрации-екзекуции…!). 

 Затова питам: Човеко-Завоевател, колко още територии и земя-humus ти тряб-

ват? Колко? Иди на най-тъжното от всички места на Земята! Погледни очертанията на 

Гроба пред себе си! Виж…! Влез в себе си! Без да чукаш! Оптимистично неподготвен 
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си, нали? „Мене ме учат – оплаква се Луций Аней Сéнека, – как да разделя земята пат-

римониум (бащиното наследство) с брат ми, без двамата да грабнем мечовете… А аз 

искам да се науча как да оставам весел, когато загубя всичко!” (Сенека.Л. Нравствен-

ные письма к Луцилию, Москва, 1977:19). Христόвите апостоли и ученици, търсейки и 

кръщавайки езичници, са се натъквали неизбежно на същия злокобен проблем: „Виж, 

човече, краката на онези, които са дошли да те изнесат” към твоята сигурна част от 

„пръстта” на баща ти! „Ето ги пред вратата!” – напътстват ни те от Писанието (Де-

ян.,5:9).  

 Фактът, че Смъртта превръща човешкия живот не само в нещо крайно, есхато-

логично, но и окончателно, е потресаващ! Един от най-големите мислители на Герма-

ния, – Мартин Хайдегер, е прав да констатира, че „Das Sein zum Tode ist wesenhaft 

Angst” – „Същностно битието към смъртта е Ужас.” (Heidegger,M.,Sein und Zeit, Tübin-

gen, 2006:266). Ужасът Angst, е по-скоро физичен, а не метафизичен? Тъкмо тази 

непреодолимо тъжна и ужасна окончателност е индивидуално мъчително неприемли-

ва, разтърсваща, ценностно преосмисляща и за Вас, – съвременни грабители и убий-

ци, – затова и Вие се запитвайте: „Колцина убих?” „Каква е равносметката на изживя-

ното? Не напускам ли живота задължен към другите? А към родителите си? Човечно ли 

живях? (какъв неудобен въпрос!). Само бездушни вещи, цели и предадени приятелства 

ли оставям след себе си? Не, Господи, оставям и няколко хиляди страници на моите 

книги в Световната библиотека! Вградил съм няколко (десетки?) тома в нея!”  

И какво от това? При шизофренната обратимост, опростачаването и всеобщата 

релативност на оценките ще има ли кой да разгърне твоите книги? Милиони пожълтели 

папируси и страници от векове продължават да жълтеят и да гният… Никой не ги пом-

ни и търси! Не знаеш ли, че оцеляването на името е спорно и осъдено на забрава? Чуй 

влюбената Шекспирова Жулиета: „Тук само името е моят враг…Защо да няма други 

имена? Какво е името? Нима ще мирише розата на друго, названието й щом се проме-

ни?” Розата няма да мирише на друго ако я наречеш „лале”, скъпа Жулиета, но тя вече 

няма да е същата, защото ще има две имена, едното от които чуждо и неприсъщност-

но! „Сън и дим е всичко принадлежащо на душата” – нашепва мъдрият Марк Аврелий 

и добавя: „Животът е пребиваване на Чужденец!” (Аврелий.М. Към себе си,София, 

1986:II,37). 

Страшна Истина! Защото означава, че истинското ни пребиваване е в Роди-

ната-Смърт, където вече няма да сме чужденци! Там ще получим истинско (прис-

но-вечно?) гражданство! По тази причина позоваването на безсмъртието на съвкуп-
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ното общностно би-тие (живота), едва ли може да бъде някакво екзистенциално осно-

вание за мъдро индивидуално спокойствие пред изпитанието на финала. Защото пред 

лицето на Смъртта ценността на индивидуалното битие нараства неимоверно. А всеки 

миг (и от „онзи” часовник!) на все още страхливо трепкащия живот придобива съдбо-

вен смисъл, обраства с множество екзистенциални значения. Цялото същество на инди-

вида се превръща в един огромен, мъчителен, ужасяващо-непоносим въпрос: Кога? 

„Най-скоро и най-неочаквано!” – препоръчва Аристотел и Цезар го повтаря! 

„Умри навреме!” – съветва Ницшевият персиец – Заратустра. Нито рано, нито 

късно, когато ухилената Смърт вече идва като озъртащ се крадец, а ще си отиде като 

доволен Бирник. Умри навреме! Свободен от непоносимия финален страх и достига-

щите до костния мозък глождещи съмнения! „Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, 

der mir kommt, weil Ich will!” („Своята смърт ви хваля аз, свободната смърт, която идва, 

защото Аз искам!” – (Nietzsche,F. Also sprach Zarathustra, München,2010:72).  

 Християнството обаче не благославя подобен тип решения. А както мъдро споде-

ля М. Аврелий: „важното е да си прав, а не поправян!” На фона на гордия субективист-

ки ницшеански радикализъм и нихилизъм, критикуван от всички страни, все пак стран-

но е мнението на о. С.Булгаков, един от най-творческите източно-славянски религиозни 

мислители, че съблазънта на метафизичното самоубийство, стремежът да се излезе от 

будисткото „колело на живота”, никога не може да бъде доведена докрай, защото в това 

искане е скрита непомерната неискреност на метафизичния песимизъм. И още, защо-

то „нито една твар, и демони, и хора, не могат да желаят докрай собственото си уни-

щожение”, поради факта, че върху всички тях лежи печатът на животворното Божест-

вено Fiat! (Да бъде!). И затова, според него, всяко „Убий себе си” имплицитно e пок-

лон, удостоверяващ уважението към живота и жизнеутвърждаващото начало. Но ако 

той е прав в защитата на Божественото Fiat, защо все пак убийството на Другите и 

самоубийството, като каприз, самоволие, слабоволие и свободен акт е било, е, и без 

съмнение, става и ще става участ на огромно мнозинство от „тварите”? Дори само съд-

бата и свободният избор на Сократ (вече го маркирах!), който е могъл, но не се е въз-

ползвал от възможността да избегне Смъртта, това емпирично и метафизично про-

тивостои на Булгаковите съмнения в искреността и желанието на индивидуалното би-

тие да се самоунищожи. Дали това толкова жизнеутвърждаващо Fiat няма ограничени 

правомощия и ограничен периметър на действие? Допускам, че Източникът, Семето на 

тази ограниченост са скрити в самия акт на Божественото творчество? Но нали Божест-

веното творчество, както настоява цял сонм църковни авторитети, е най-убедителната 
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теодицея (оправдание на Бога)? Тогава кой е сътворил и внесъл в света Другостта на 

Живота, Истинската Другост – Смъртта? Ако това е Зеленоокият с рогата и козите 

копита, тогава него кой го е сътворил? Знам, че братята богослови, клирици и филосо-

фите-екзегети имат отговор на този въпрос и затова не преставам да питам всяка докт-

рина с Главен ὃντως ὃν Бог в средата: Какво има отвъд Него? Искам да знам какво 

има отвъд Бога! 

Но днес, в Безбожния свят, да искаш и търсиш Отвъдното на Бога, е безна-

деждно дело (causa perduta), нали? Дано това да не означава и някаква „висша мета-

физична духовна наука”, защото още когато като ученик четях Сенека съм запомнил 

назидателното му възклицание-апел (керигма): „Забележителна наука! Ти можеш да 

измерваш квадратурата на кръга и на всички други фигури, които видиш; можеш да 

измерваш разстоянията между звездите…Но ако си толкова „учена”, измери ми човеш-

ката душа! Кажи ми, велика ли е или нищожна! Ти знаеш коя от линиите е по-права, но 

защо ти е това, ако не знаеш правия път в Живота?” (Сенека.Л. Нравственные письма 

к Луцилию, Москва,1977:192).  

 Приятели на Sophiа, не Ви ли се струва направо погребален фактът, че толкова 

изтънчените и атрактивни френски и иберо-американски католически и протестантски 

версии на атеистичния модернизъм, търсеха и продължават да търсят Другостта изоб-

що къде ли не, са-мо не там, където тя всъщност Е, в себе си, при себе си, а най-вече – у 

нас и в глобалното Сега! – всевластна, импозантна, сериозна, строга, заплашителна и 

величествено невъзмутима, защото Нея никой не може да я отстрани!… Другостта – 

това е Смъртта! Другите може и да са Ада, както допускаха някои французи, но Дру-

гостта – това е Смъртта! Многоетажна като Вавилонската кула екзистенциална те-

ма…!  

Дали Ж.Ф.Лиотар би се съгласил, че такава екзистенциална тема все пак може да 

стане фабула на един Голям Разказ? При това, респектиращо екзистенциален, социален 

и метафизично всевалиден…? Или най-същественото и загадъчно събитие в живота 

на човека –  Смъртта, днес вече не засяга или дори не задира с хищните си нокти 

омекналата от излишества, пикантни прищевки и неукротима алчност мозъчна кора на 

западния човек? Същият този човек, който не счита, че е модно, нито модерно да бъде 

моноидеист, т.е. да служи на една свещена идея или кауза. (А нашата древна Евразийс-

ка православна менталност е много, много по-различна!).  

Cogito, Мисля, не можете да не се съгласите, че има отчайващо жестоки дни в 

живота на човека. Външно всичко е обичайно, стандартно, отблъскващо трафаретно и 
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изведнъж – срив, пълен, грохотен, плашещ, окончателен, есхатологичен и метафизи-

чен. Вглеждаш се в себе си и интуитивно, с онова, „шестото сетиво”, разкриваш, че в 

качеството си на Аз си нищо, отчаяно, завършено Нищо (Nichts), че нямаш никакво, 

просто никакво значение за околните и, което е още по-страшно, Те също нямат никак-

во значение за тебе! Наричам го дълби-нно вътрешно самосрутване, експлозия навът-

ре, имплозия. Плашещ разпад, битийно дробе-не на жизнените трегери и опори, без-

помощно разочарование, душевно стенание и своеобразен, сатанински метафизичен 

ужас, стигащ до разграждане на интимната тъкан на екзистенцията, до нежелание да 

продължиш битието си. Някакъв безсловесно див призив и вопъл към Вечността и доб-

роволно предоставяне на всичко твое, сакрално и забранено за околните, на онова Ме-

тафизично Божествено Неведомо и Недостъпно, чието битие винаги е поставяно под 

съмнение, но което постоянно присъства някъде в недрата на архаичния ни „динозавър-

ско-маймунски главен мозък” – като презумпция, страх, трепет, надежда и упование...    

Как може да се излезе от описваната ужасна душевна и жизнена имплозия – Ab-

grund (Бездна)? „Попитах” един енциклопедично образован човек, евреин, изтънчен 

познавач на хасидистката мистична древност, религия и философия и той ми каза, че 

субектът с такава „отчаяно разпадаща се душевност” трябва да има шанса да срещне – 

той е единствен за него! – Друг Човек, за да се осъществи тайнственото дълбинно-

душевно Wunder-Чудо! То винаги е екзистенциално и метафизично-онтологично 

Събитие (Ereignis) – Среща на Човек с Човека! Така мъдро ни внушава и съветва 

Мартин Бубер във великолепната си изповедна творба „Аз и Ти”: „Alles wirkliche Leben 

ist Begegnung”(„Всеки действителен живот е среща!”) (Вж.Buber,М., „Ich und Du”, 

Stuttgart, 2006:12). И проницателно добавя, че онтологичното „Ereignis-Begegnung” 

(Събитие-Среща) е постижимо най-вече във Вярата, където ние се срещаме и имаме 

пред себе си „Die wirkliche menschliche Person, diese aber im Zusammenhang des onti-

schen Verhältnisses, das sie mit dem Absoluten verbindet.” („действителна човешка лич-

ност във вътрешното й онтично отношение с Абсолюта.”); (Buber,М., Das Problem des 

Menschen, München, 2007:93).    

От нелекия си богат жизнен и духовен опит Бубер знае още, но не от Витгенщайн 

или от Хайдегер (с неговото несмилаемо абсурдно твърдение, че „Езикът е дом на би-

тието”, защото вярно е точно обратното – „Битието е дом на езика!”), че „в Дома на 

Езика има много помещения, но най-важното от тях е най-вътрешното!” Защото там 

говорещите страдащи души се разбират! (Buber,M. Das dialogische Prinzip - Zwiespra-

che, München, 2014:152).     
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Cogito, Мисля, дали днес е възможен някакъв тип „оптимизъм”, например като 

този на Волтер („Кандид или оптимизма”), за състояния, при които си готов да виеш и 

викаш с vox clamantis in deserto („глас на викащия в пустиня”) – (Мат., 3:4) срещу 

небесните светила: „Господи Боже, Владико, не искам, не приемам изпълнения с чудо-

вищна несправедливост хищен, всеядно ненаситен Свят, в който вече няма нищо Свя-

то! Когато се изправя пред този вулгарно деградирал профанизиран свят, превърнал 

примитивизма на заразените със СПИН зелени африкански маймуни в една отврати-

телна противоприродна спинозна цивилизация на еднополовите „бракове”, безс-

рамието в блатен морал, психично подсъзнателното и патологично девиантното в 

основен предмет на „изкуството”, нищо не казващата логорея в официално слово, 

самонаслаждаващото се цинично неверие във вяра, многоликото насилие и убиване 

в гарантирано ежедневие, каскадното електронно изтребване от безопасно за запад-

ните убийци разстояние в modus vivendi (начин на живот), безправието – в междуна-

родно право (на безумни действия на  „Бурни лисици” или „Лисици в бурите?”, на ня-

каква шизофренна, нравствено абсурдно-неразбираема „афганистанска“, „иракска”, 

„либийска“ или „сирийска” „желязна свобода?” И всичко това върху териториите на 

древни арабски земи и цивилизации, където се е правила Историята, а сега превърнати 

в „глобализиран резерват и полигон за кощунствено обезумяли разбити нравствени 

стойности – за отстрелване на „слабите” – в заслепяващите очите пясъци на сателитно 

базираната дез/информационна Лъжа – fata morgana (мираж)! Когато се изправя пред 

метафизичната Виртуална и физична Реалност на този лишен от святост Свят, ви-

наги ми се гади – de profundis, дълбоко, непрестанно, до пълна погнуса…! И тогава 

искам сам да отида при Нея, при Смъртта! Vae Victis! (Тежкό на победените!).   

Mene tekel peres! („Премерен си и си намерен твърде лек!”) ми се иска и аз да на-

пиша като присъда върху Тази Реалност заедно със старозаветния Даниил (5:25-28). 

Въпреки древния завет „Не судите, да не судимы будете”! Но най-отчайващото е, че 

възможното връщане към Нищото – доброволният избор на смъртта, – нищо не може 

да измени, поправи и подобри! Nichts nichten! „Нищото нищосва!”, твърди Хайдегер. 

Нали в тъмнината на Тъмното тъмнината е най-черна? Както е казано в Стария Завет: 

„Пазачо, кое време на нощта е?” – „Наближава утрото, но още е нощ” – отговарят 

стражите” (Исайя, 21:11-12). Значи Още е Нощ! Казва ни го и „Тъмният”, боготворящ 

Огъня, древен философ Хераклит от гр. Ефес: „Когато настъпи нощта, хората запал-

ват огньове.” (Diels,H.Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Berlin 1952:В 21, 48, 

62).   
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 А ако става дума не за древността, а само за времето след II световна война, спо-

ред „дисидент № 1 в света” – prof. N.Chomsky от Масачузетския Технологичен Инсти-

тут, неговата страна USA е разпалила 64 локални войни-огньове по света, но не за да 

ускори идването на Светлината и Утрото, а за да се убедим колко дълга може да е зло-

вещата Западна Нощ в тъмнината на тъмното! Е, тогава и ние, съвсем по „херакли-

товски”, трябва да разберем, че взривените, осакатените, осиротелите, сираците, без-

домните, ограбените, озлочестените, унизените… арабски, но и европейски борци-ка-

микадзета (и пилотът Андреас от немската авиокомпания Lufthansa!; и онзи, който раз-

маза с камиона си французите на националния  им празник…и другите, които направи-

ха същото с камионите си в Лондон, Стокхолм…), запалват своите ответно справедли-

ви Огньове-вендети в обгърналата ги отвсякъде Нощ – за отмъщение и възмездие над 

озверените убийци и ненаситни грабители рамапитеци-амери-каноиди – за кърва-

вите им дела! За да посочат на Запада вече съвсем неметафизично кои са Същински-

те Терористи! Ноам Чомски ни помага и в отговора на този въпрос: „има един много 

прост начин за намаляване на заплахата от тероризма в Света, – и той е спирането на 

съучастието ни (на USA) в него!” (Вж.Chomsky,N. Хегемония или...Американският 

стремеж към глобално  господство, София,2004:243). Но „новият” US-президент яв-

но не е чувал за световно известния учен-лингвист и свой съгражданин – проф.Чомски, 

– и действа в Сирия като стария!   

А какво ни остава на нас – хората от Изтока, в Нощта на „романо-германския и 

американския глобален планетар-идиотизъм”? (Дугин, А. Мартин Хайдеггер. Филосо-

фия другого Начала, Алма Матер, т.1, Москва. 2013:115).  

 Дали ще можем да трогнем някого, ако припомним думите на Омир, Плотин и 

Порфирий, че „Изтокът е отреден за Боговете, а Западът за демоните”? (Порфирий. 

„Пещерата на нимфите”, С.2000:104-121). Няма да трогнем никого, защото демоните 

нямат нужда от божествени откровения! „Помешать намерениям Бога немыслимо! Но 

вот другое – можно смо-треть на безумие и самому не безумствовать!”, съветва ни Л. 

Шестов (1920:12,Х). Този ли е изходът? Защото, ако е този, Светът няма да се промени! 

Не допускам, че мъдреци като Омир, Плотин, Порфирий и Шестов не са разбирали то-

ва! Не го допускам! 

Cogito, Мисля, че ако има Творец, Той не е създал „най-добрия от всички въз-

можни светове”! По този въпрос в Confessiones св. Августин Блажени най-блажено се е 

заблуждавал заедно с Тома от Аквино, Кл. Александрийски, М. Изповедник, Ориген, Д. 

Ареопагит, Гр. Нисийски и мн. др.), а възможно най-невъзможния, т.е. този, смърто-
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носният, в който живеем… Този, в който човечеството живее от времената описани в 

Стария Завет (Вж.Пс.:52,108!) Престранно е, че такъв далекопроникващ ум като Г. 

Лайбниц, също е повярвал в наличието на harmonia praestabilitata (предустановената 

хармония) – като благостен Божи промисъл…  

Cogito, Мисля, че Данте Алигиери е велик не защото е измислил в благословен 

поетичен бяс „Ада” в своята „Божествена комедия”, а защото гениално е плагиатст-

вал от Действителността. Спомнете си онзи вледеняващ епизод в адските селения, 

където „демоните на мрака” в състояние на някаква хтонична, подземна параноя чупят 

клоните-крайници на превърнатите в сухи и съсухрени дървета грешници! „Сънувах 

Действителността… Събудих се с облекчение!” – споделя тъжно волнодумецът С. Лец.  

Как да не се съгласим с това? Или с учителя ни по човечност Достоевски, който 

потресен от издевателствата над едно измъчено детенце, намира сили да се изправи 

пред Самия Него – трансцендентния Абсолют, – отказвайки да влезе в Неговото Цар-

ство на Висшата Хармония само заради една невинна сълзица върху разплаканото 

детско личице! „Дори ако всички трябва да страдат, за да заслужат Вечната Хармония 

(Рая), то какво общо имат с това децата?”  

Това е Безумието на земния Ад или Адът на земното Безумие! По тази причина 

Евклидовият разум отказва да приеме тази злодейска практика! Тук Етичното се 

сблъсква с Киркегоровия Абсурд, с безумно вярващия Авраам, чиято Вяра е в изстъп-

ление и е на крачка да го направи Синоубиец! Убиец на собствения си дългочакан син 

– Исаак (арам. Смях- б.м.)! „Правда эта не от мира сего и мне непонятна”…- заявява 

И.Карамазов. „И какая же гармония, если Ад?…А потому от высшей гармонии совер-

шенно отказываюсь…свой билет на вход спешу возвратит обратно…Не Бога я не при-

нимаю, я только билет ему почтительнейше возвращаю…” Достоевски гениално е про-

зрял, че историческото наличие на Адските Страдания, „онтологията на Ужасното”, 

персонифицирани от християнската демонология, от Кападокийците, Тертулиан, Данте, 

Едгар Алън По, Хърбърт Уелс и др., а тъкмо те са тъканта на текущата човешка Исто-

рия, не могат да бъдат път за обновление и прераждане на Моралността. Злото има 

очистителна функция, функция на катарзис само в определени, в човешки план твърде 

ограничени параметри. Извън ограничената индивидуална резистентност очистителни-

ят огън на адското Зло става унищожителен! Невъзможно е човек да излезе морално 

облагороден през вратите на Ада, ако Оттам се излиза изобщо!, след чудовищните мъки 

и страдания! Най-вероятно е той – „Венецът на творението”, – да е станал не само фи-

зически, но и нравствен дегенерат, „garbage” (боклук) – озлобено, озверено, виещо, по-
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тресено същество, тракащо зъби срещу Световната Всичкост, срещу Бога и срещу 

Дявола…  

За аналогия искам да припомня „морала” на физическите уроди, зверския бунт на 

адски измъчените и осакатени „пре-творени твари” от „Острова на доктор Моро” на 

Х.Уелс! Уелс е писател-пророк, предвидил и описал ужасяващите резултати постигна-

ти от безумното усърдие на един безбожен медицински скалпел в ръцете на един по-

бъркан „д-р Творец”! А какво творят сега трансатлантическите потомци на д-р Моро с 

човешките „геноми”, с ДНК, със „стволовите клетки” в секретните, защото са милита-

ристични и евгенистични (помните ли д-р Менгеле от времето на Хитлер?), „Силико-

нови долини”, т.е. в западните биолаборатории по клониране и „преформатиране” на 

човека?!  

През миналия век Дж.Оруел в романа „1984”, предупреди Света за Бъдещето 

чрез един свой уродлив персонаж-властник – О.Брайън: „Бъдещето е Ботуш, смазващ 

човешко Лице!” Днес най-вероятно в тези чудовищни центрове (синхронно на целите 

им!) ще се сътвори Чудовище зомби-човек-киборг, който по всичко ще прилича на 

естествения човек, но ще е различен от него само в едно: ще бъде Рейнджър-Убиец 

стрелящ безпогрешно и, най-важното, ще Убива, ще прави Смъртта, ей така, като 

сутрешното кафе, без никакво чувство за отговорна нравственост и човечност!  

Господа западни милиардери-материалисти, Смъртта ли е Вашата върховна 

нравствена ценност?! Помнете, че каквато и да е същността на Живота: форма на 

съществуване на протеиновата субстанция, а от друга гледна точка, антипод на ентро-

пията и, следователно, парадокс на физиката, той е некомплектуван без съдържащата се 

в него дискретност и тъжна окончателност – „ἒσχατον” (гр. край). Каквато и да е същ-

ността на Смъртта: „хитрост на природата, за да се продължи Животът” (Гьоте), скок 

в отвъдното, към „вечното Възвръщане” (Ницше), някакво „термодинамично равнове-

сие” (Шрьодингер) или „неопределеност” (Хайзенберг), – тя е неотстранима част от 

непрекъснатия (засега) земен, планетарен живот.  

Големокоремести западни господа, екзистенциалната част от живота има свой 

неотменим срок и час, на който е подвластен всеки един от нас! За този Час и Къде се 

упътваме в него, древните римляни са имали един много убедителен и разбираем отго-

вор, – дори за най-простодушния площаден простак – Аd patres!, - при бащите! Затова 

философското осмисляне на сериозното memento mori (помни, че ще умреш!) е особе-

но наложително за съвременните западни екзекутори отново устремили се на Из-

ток!    
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Защото и пред неотменимия Час на Края, надеждата и копнежът по съществува-

нето винаги съпровождат и никога не напускат напълно отиващия си индивид. Хора, 

чували ли сте тежкото ускорено дишане-πνευμα (букв. „дихание”) на умиращ човек? Аз 

съм чувал! Знайте, това е от силното бягане на душата му в посока обратна на задава-

щата се Смърт! Смъртта е страшна, но не като Умирането! Или, както виртуозно реа-

гира Емил-Мишел Чоран, „да не беше умирането, бих се гръмнал незабавно!” 

„Сънувах Действителността – събудих се с облекчение!” Dixi (Казах)! 
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ДЕМОГРАФСКА КРИЗА ИЛИ ПРЕХОД 

 

Пенка Найденова 

 

                          DEMOGRAPHIC CRISES OR TRANSITION 

                                                   Penka Naydenova 

 

Summary: It is stated that Bulgaria with its pattern of demographic development is the first 

example of the world about demographic transition to sudden population size reduction. As an 

world phenomena it is projected the transition to the end at 2100, the global population pro-

jected to reach 11.2 billion. The main issues of Bulgarian experience is that achieving the 

First Demographic transition the population growth pasts immediately to the trend of continu-

ous fall. Keeping the human being world reproductive balance means that there are needs of 

areas of limiting and augmenting population size simultaneously acting instead of total end of 

demographic transition. The principle concerns all countries. It means that Bulgaria is to con-

sider it accounting for the changes as results of different stage of transition (by region or eth-

nic) and to follow the new trend replying to its challenges by proper population policy, in-

stead to support options of demographic crisis, similar to economic one. 

 

Най-честите въпроси за демографската криза 

Не много често и най-често през честите предизборни времена по телевизионни-

те екрани и шарените вестникарски страници, в програми, конференции и ефира проб-

лясват най-честите въпроси за демографската криза. Не че хората много силно я разли-

чават сред толкова преминали и надвиснали кризи, изпълнили застаряващия вече ХХI 

век. И все пак тревожно звучи, например, въпросът къде и колко ще бъде народът ни в 

края на този век. Простовато повдигнат в кафето и селската кръчма, той е и научно, и 

управленски аргументиран в писанията и ежегодните отчети по Стратегията за демог-

рафското развитие, изпълнявана от 2006 г. до днес. Всъщност наболелите въпроси са 

много повече. Те чакат отговор, както се чака и краят на всяка криза. Това време на 

очакване оправдано се запълва с най-честите от тях: 

─ Кога населението ни е било най-многочислено и кога най-малко? Какви са 

причините? 

─ Какво трябва да се направи, за да спре намаляването на населението? 

─ Как ще изглежда населението след 20, 30 и 50 години по численост, прираст и 

възрастова структура? 
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─ Какъв ще е етническият му състав? 

Тези малко и общи въпроси се запълват от много и то значими отговори, въпре-

ки поставянето им тук да е до известна степен непълно и безредно. 

Броят на населението в пределите на България с приблизително днешните гра-

ници според историческите изследвания е възлизал на 1 179 хил. към 15 век. След още 

2 века, т.е. в края на 17 век то е възлизало на 2 257 хил., и след още 2 века в края на 

1900 г. – 4 315 хил. Най-голям брой достига към 1990 г. – 8 989 хил. След което започва 

спад и в разстояние на следващите 5 години населението до 1995 г. се свежда до 8 384 

хил. Според последното преброяване в 2011 г. населението е 7 365 хил., а към края на 

2016 г. – 7 101 хил. (7 070 хил.). В исторически план причините са различни – както от 

биологичен, така и от социално-икономически и военно-политически характер. 

Ясно е, че тези причини в началото на отбелязания период по-силно са затруд-

нявали демографското възпроизводство. Тогава удвояването на населението се осъщес-

твява в течение на около 2 века. През ХХ в. са били необходими за удвояването му 75 

години, т.е. в 1975 г. населението възлиза на 8 734 хил., докато в 1900 г. е 4 315 хил. От 

демографска гледна точка това означава, че през този век се реализира най-високият 

естествен прираст, и че се извършва и така наречения демографски преход. Периодът 

преди него до 1920 г. се нарича предпреходен и се характеризира с нисък естествен 

прираст при висока раждаемост и също висока смъртност. Причините са в тогавашните 

примитивни условия на живот, честите военни стълкновения със съседни държави, 

трудностите при справяне със заболявания и природни бедствия. 

Естественият прираст става висок, когато на високата раждаемост започва да от-

говаря по-ниска смъртност (раждаемост – показател за броя на живородените на 1 000 

души средногодишно население, смъртност – брой умрели на 1 000 души. Разликата от 

двата показателя представлява естествения прираст т.е. с колко души нараства населе-

нието за една година в абсолютни значения или на 1 000 души). 

Вторият стадий на прехода общо се характеризира с понижаваща се раждаемост 

и смъртност. Според вариранията на съотношението между двата показателя някои из-

следователи приемат, че пониженията стават четири (Тотев, 1966). В резултат раждае-

мостта остава малко по-висока. Така естественият прираст характеризира едно умерено 

нарастване на броя на населението, поради което то се нарича стабилно. 

В това се състои и демографският преход. Той е завършен, когато населението 

има изравнени равнища на раждаемостта и смъртността, а и нулев прираст, т.е. когато 

стане стационарно. В последващото си развитие това население в зависимост от вът-
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решните и външните му условия като система може, както личи от световния опит по 

страни и райони, да придобие различен тип. 

Докато в Европа демографският преход започва и се развива през ХVIII и XIX 

век, за България се приема, че започва много по-късно – към 1920-1926 г. и завършва 

бързо към 1965 година. Тогава раждаемостта възлиза на 15 живородени на 1 000 души, 

а смъртността на 8 на 1000. Раждаемостта и смъртността се изравняват към 1990 г. при 

12.5 на 1 000 раждаемост и 12.1 на 1 000 смъртност, но населението не остава в това 

стационарно състояние, а веднага преминава към отрицателен прираст, което означава 

че раждаемостта в 1995 г. достига 8.6 на 1 000, а смъртността 13.6 на 1 000, т.е. имаме 

вече отрицателен прираст (-5 на 1 000). Във всички следващи до 2016 г. населението 

намалява всяка година с 4-5 души на 1 000 и тенденцията е този темп да се повиши през 

следващите 20-30 години до (-6.3 на 1 000). Общото намаление на населението в абсо-

лютни числа за периода 1992-2011 г. според преброяванията е от 1 304 хил. Загубата от 

механичен прираст (емиграционно салдо) е от 530 хил., а остатъкът от намалението се 

дължи на естествения прираст. 

Появата на бързо намаление на населението от естествен и от механичен при-

раст (или външномиграционно салдо = на броя на влезлите в страната български граж-

дани и на излезлите от нея) е нещо много необичайно за развитието на населението на 

България и много бързо наложило се във възпроизводството на населението. Затова по 

начало изследователите започнаха да наричат това явление „демографска криза”. 

Показателите естествен и механичен прираст показват, че явлението се обяснява 

както с биологични, така и социално-икономически причини. Те в случая еднакво дейс-

тват по посока на ограничаване на нарастването на населението, което обаче самите 

изследователи не приемат като знамение, „че българската нация ще изчезне”. 

От една страна, миграцията е социално-икономически процес, който зависи от 

икономическите условия или от военно-политически събития и не е неотстраним про-

цес. Освен това раждаемостта в България се движи в границите 9-10 на 1 000 и е близка 

до средната за Европа. Проблемът на България е предимно във високата смъртност, 

която има тенденция на нарастване от 15 до 16 на 1 000, считано от 2010 до 2016 годи-

на. Безспорно е, че тя нараства поради застаряване на населението, но и поради по-ви-

соката заболеваемост и смъртност и в по-младите възрасти. Този процес е ограничим, 

стига ресурсите и държавната стратегия да улесняват политиките в тази област. При 

такава постановка е видно, че не става въпрос за изчезване на нацията, нито за някакво 

внезапно спиране на намаляването на населението. Българската нация не може да из-
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чезне поради естествените биологични закони, при които при дадена ниска раждаемост 

се появяват фактори на задържането и повишаването й, както и такива фактори, които 

ограничават смъртността. Проблемът е тези закономерности да се имат предвид, да се 

знае, че демографските процеси са протяжни, че трябва да мине дълъг период за изме-

нение кривата на развитието, и че нейния спад по принцип е очакван, и преодолим до 

известна степен в зависимост от управленските позиции. Точно когато се говори за де-

мографска политика в съвремието, следва да се подтикват факторите за задържане и из-

вестно повишаване на раждаемостта, силно да се въздейства върху развитието на смър-

тността и да има ясна стратегия по отношение външно миграционния процес (доколко 

ще се поощрява имиграцията, включително на чуждестранни граждани, а и доколко 

може или ще се ограничава емиграционния процес, т.е. напускането на страната). 

На въпроса „не е ли вярно, че отрицателният естествен прираст надвишава сред-

ноевропейския”, може да се отговори: да, той е по-висок понастоящем и ще бъде по-

висок в перспектива на следващите 20-50 години като се има предвид, че към 1993 г. е 

3.2-4.0 на 1 000, през периода 1995-2000 г. 5.0-5.1 на 1 000 и 5.4 на 1 000 през 2005 го-

дина, без да е изключена и вероятността растежът му да се ограничи и понижи. Той е 

по-висок, но отрицателните прирасти в другите европейски страни нарастват твърде 

бързо. Очевидно е също, че възрастовата им структура също бързо се влошава. По-ви-

сок относителен дял на възрастното население в сравнение с другите европейски стра-

ни у нас се постигна по-бавно (7.4% възрастно население на България над 65 год. през 

1960 г., 18.5% през 2010 г., 21% в 2016 г.). Все още страната има и ще има достатъчен 

фертилен контингент (жени в детеродна възраст 15-49 години) за поддържане на пло-

довитост около 1.50 деца на една жена и съответно раждаемост близка до сегашната. 

Слабо ще се повишава плодовитостта или броят на децата на една майка във фертилна 

възраст от 1.53 деца през 2020 г. до 1.62 към 2035 г. и стабилизиране към 1.60 в периода 

2050-2060 г. Тревожен факт е спадането на фертилния контингент поради силната еми-

грация от 1990 г. насам на жени във фертилна възраст (48% в началото на прехода до 

54% понастоящем).  

Следователно предвиждането на равнища на естествения и механичния прираст, 

близки до сегашните, само по себе си е доказателство за известно стабилизиране на раз-

витието на населението, ограничаване на темпа или интензивността на числения му 

спад. При това подобно предвиждане не е голословно, а се базира на модели, които 

вземат предвид вероятностите за раждания и умирания според закономерностите, които 

е изяснила демографската наука. Сегашният модел на развитие на населението не е със 
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скорост, която може да доведе до изчезването ни като биологична популация. Едно 

умело направление на политиките за населението може да въздейства за известно огра-

ничение в спада на броя на населението. Това се и очаква от политиките, които не може 

да не се съобразяват със закономерностите на биологичните процеси, но могат до из-

вестна степен да въздействат върху техния интензитет, а в още по-голяма степен и за 

предотвратяване на разпиляването на населението ни вън от границите на страната. 

Това вече зависи главно от мащаба и направленията на икономическата полити-

ка, която при по-благоприятни условия би задържала намеренията за емигриране. 

Всъщност през последното десетилетие влошаването на развитието под въздействието 

на световната финансово-икономическа криза, силната емиграция и бежанския натиск 

доведоха до убеждението, че вината е до голяма степен в демографската криза, вклю-

чително за деструктуриране на пазара на труда, обедняването и уязвимостта. Тези 

убеждения и твърденията за „изчезване на нацията” не само, че са научно неиздържани, 

но и са вредни. Те не съсредоточават вниманието на обществеността и на компетентни-

те органи към належащата потребност от навременна, адекватна и трайна икономическа 

и социална политика. Необходима е да се разкриват и използват възможностите за въз-

действието й върху демографските процеси, а това означава техния характер да се от-

чита във всяка сфера на развитието и от тук да се определя стратегията за демографско 

и устойчиво икономическо развитие при високо качество на човешкия капитал. Не мо-

же да съществува такъв капитал ако няма възпроизводство на населението при добър 

начин на живот. Това означава, че здравеопазването не може да няма предвид възрас-

товото влошаване и необходимостта от засилени грижи спрямо не само възрастното на-

селение, но и младото такова, като се опира на принципа, че застаряването е процес за-

сягащ всички фази на човешкия живот. Когато се говори за ограничение на вътрешното 

потребление, то не може да не се обвърже с храненето и от там със заболеваемостта, а 

всички заедно – с материалните възможности или доходи на населението. С други ду-

ми, ако в демографското възпроизводство не се съсредоточат отделните политики, така 

че да се осигури по-високо качество на живота, не може да има известно стабилизиране 

на демографските процеси, както и развитие на човешкия капитал. 

Подобен извод звучи твърде общо в контекста на препоръките на Европейския 

съюз, но следва да се признае, че начинът на живот определя и демографските събития. 

При една по-целенасочена политика може да има известно нарастване на раждаемостта, 

както и да се ограничат емигрантските потоци, причината за които са ниските доходи, 

продължителната и устойчива безработица и стремежът за по-качествено образование 
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при положение на понижаване на качеството му и ответността на търсенето у нас. Вяр-

но е, че намаляването на броя на населението от емиграция е отрицателно явление или 

демографска загуба – намалява броят на работната сила, на фертилния контингент, на 

интелектуалния потенциал, влошава се възрастовата структура на населението, тъй ка-

то страната напускат младите хора, нарушава се и регионалното развитие. Емиграцията 

обаче има и положителни страни. Тя е проява на демократичните процеси, на разраст-

ване на интегрирането на страната към Европа на доходите. При отпадане на полицейс-

ко административния режим на излизанията от началото на прехода емигрантските по-

тоци бяха най-масови и стихийни. Поради липса на статистически наблюдения това 

явление се преувеличава, защото не всички излизания предполагат дълго пребиваване 

(повече от една година) или намерение окончателно да се напусне страната. Фактичес-

ки населението ни е намаляло от 1990 г. до 2010 г. включително с 543 хил. в резултат 

на емигриранията. За всеки последователен 5-годишен период, обаче, след 1990 г. ние 

отчитаме стихваща, а не нарастваща емиграция, а именно: 251 хил. през първите 5 го-

дини след 1990 г.; през 1995-2000 г. – 112 хил.; през следващите 5 години до 2005 – 96 

хил., а до края на последващите 5 години – 84 хил. т.е. темповете стихват. Намалява и 

относителният дял на емигрантите в общия брой на намаление на населението: 27.7%; 

16.2%; 15%; 13%. 

Основната причина за емигриране е търсенето на работа и доход и при разраст-

ващата се безработица това явление в икономически смисъл има положителен характер 

– той е отдушник на безработицата, начин на повишаване на стандарта на живота, въз-

можност да се опознаят други народи и култури, да се придобият нови производствени 

знания и да се получи по-високо образование. Ако основната причина за нашата емиг-

рация е по-ниската степен на развитие и то не може в близко време да осигури равнище 

на живота близко до това на развитите европейски страни, емиграцията ще продължава 

макар и със стихващи темпове. От една страна, вътрешният потенциал за емигриране 

намалява, а, от друга страна, икономическите условия и в другите страни не са защите-

ни също от кризисните сътресения. Има и психологически фактори, които въздействат 

за възвръщане на емигранти. Каквито и да са факторите в страните приемници, най-

главното условие за ограничаване на емиграцията е развитието, цялата макро-рамка на 

страната, която би трябвало да осъществява по-високи темпове и да се подобряват ус-

ловията на живот у нас. Тя представлява съвкупната причина за поддържане на значи-

телното отрицателно миграционно салдо. 
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Това е така, защото от тази макро рамка (освен поради военни събития или бедс-

твия) се определя и привлекателността на страната като място за имигриране и от чуж-

ди граждани. Отделни мерки за привличане на излезли от страната наши граждани и за 

ограничаване на излизанията (подобрения в условията на труд, възможност наемане и 

избор на работата, по-високо заплащане) могат да имат известен успех, но той е части-

чен. И не е във възможност да спре масовите потоци на по-младите хора, търсещи по-

висок стандарт или напускащи страната по причина на образованието. Дори да останат 

наши граждани и да не заселват постоянно в други страни, самите мигрирания подтик-

ват към известна неуседналост, желание за промяна и по-добри условия за живот и 

удовлетвореност. Противодействията в резултат не на административна намеса, а на 

развитие със задоволителен стандарт не могат да се осъществят в близко бъдеще, ако 

това не се разбере и формално се декларира в неустойчиви политики. Това означава, че 

емигриранията, намаляващи постоянното население на България, ще продължат. 

Постоянният и тревожен въпрос остава колко и дали ще го има на демографска-

та карта на света населението на България като сбор от етническата общност бъл-

гари, общността от роми и турската общност. Историята на формирането на тези общ-

ности е описана и повече известна, отколкото числените им съотношения в общия сбор 

на населението. Това е вярно и спрямо описанието на биологичните, културните, тра-

диционните им особености и религиозна принадлежност. Според последното преброя-

ване на населението на страната – 01.02.2011 г. при постоянно население 7 327 хил. 

83.4% принадлежат към българската общност, 7% - към турската и 4.9% към ромската 

при не повече от 4.7% граждани от други етнически общности. Абсолютно установи-

мият брой е оспорван не само граждански, но и от аналитично-научна статистическа 

гледна точка. Освен другото, с това се пречи на по-точното установяване на прогнозни-

те разчети за населението по състав спрямо общностите и демографския им профил. 

Срещат се крайни твърдения за „циганизацията” на България, за вероятността страната 

да умре след 40 години, да изчезне от картата на света и на Европа в резултат на демог-

рафска и образователна – не криза, а реална катастрофа (Кръгла маса, УВН, 23.02.2017 

г., София). 

Във всички постановки, тук само щрихирани по някои от основните демографс-

ки въпроси в предизборните обсъждания (Избори за НС, 26.02.2017 г.) проличава за-

гриженост за демографското възпроизводство и състояние на страната. Отговорът за 

бъдещия демографски профил на страната, съгласно прогнозите на НСИ и ЕВРОСТАТ, 

(табл. 1) дава известна представа за числения спад и загубата на възпроизводствения 
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капацитет и съвсем не е успокоителен за времето на завършване на световния демог-

рафски преход. 

България вероятно ще го посрещне с 3 млн. население и висок относителен дял 

на двете по-малки етнически общности. Появиха се, обаче, необмислени обещания, че 

може много да се направи в аспектите на социалната, здравната политика, съответно и 

в икономиката и социалната защита и така да се отскочи към положителен прираст. 

При жонглирането с понятията демографска криза, демографска катастрофа, чи-

слено нарастване от нарастващата фертилност за няколко десетилетия, изпълнение на 

Демографската стратегия на България (2004-2020) проличава истинска тревога, но не и 

знание за демографските процеси, които знания да са в помощ на демографската поли-

тика и верните й ориентири, включително ресурсови. 

Целта на настоящата постановка е да спомене за някои недовиждания и неточ-

ности, които чрез намесата на хората увреждат или спъват естественото развитие на 

демографските процеси и ефективността на политиките. Известна тематична ограниче-

ност тук е допусната главно поради докладната форма на изложението. 

България в демографската карта на света 

Страната ни нито е отделен остров със своеобразно развитие на населението и 

общностите по определени признаци, водещи до различия в демографския й профил 

спрямо случващото се в други територии и други времена, нито извънземно явление, 

отличаващо го поне по това, че тук се изживява демографска криза. Населението й е 

съставна част от глобалната демографска система и е подчинено на нейните законо-

мерности и поелементно обвързване с другите системи. Следователно промените в про-

цесите, които изживява, следват или предшестват подобни такива в други части на све-

та в едно или друго време в зависимост от връзката между елементите, но в никакъв 

случай вън от системата с нейните биологични и материално социални особености и 

поведение на индивидите в качеството им на homo sapiens. В този смисъл подходящо е 

да се уточни към кои явления и степен на демографско развитие може да се причисли 

населението на България. Исторически това трудно може да се проследи в близо чети-

ринадесет столетия от съществуването на държавата и още по-назад в живота на наро-

дите, които я формират. В по-новата история, колкото и да е сложна и конфликтна, де-

мографските процеси се открояват много по-ясно. 

Известно е, че страната се причислява към десетте най-бързо и най-остарели 

страни на европейския континент, който засега е първи по остаряване между всички 

райони в света. 
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Колкото и да изглежда несъвместимо сравнението между основните възпроиз-

водствени показатели на света и сред тях на България понастоящем с 0.007% от общото 

му население, все пак така се очертава демографският профил и степента на демограф-

ско развитие средно за България (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

Оценка и предвиждане на развитието на глобалното население, сред което и на 

България 1700-2100 г. 

 
Го-

дина 

Брой на на-

селението 

Средного-

дишен темп 

на прираста 

към година-

та 

Фертилност 

(деца на 

една жена) 

% на насе-

лението под 

15 години 

% на насе-

лението над 

65 години 

Продължи-

телност на 

живота - 

години 

 Свят, 

млрд. 

Бъл-

га-

рия, 

хил. 

Свят, 

% 

Бъл-

гария, 

% 

Свят Бъл-

га-

рия 

Свя

т 

Бъл-

гария 

Св

ят 

Бълга-

рия 

Свя

т 

Бълга-

рия 

1700 0.68 2 257 0.50 0.40 6.0 5.5 36 34 4 4 27 30 

1800 0.98 2 980 0.51 0.47 6.0 5.0 36 32 4 5 27 38 

1900 1.65 3 744 0.56 0.88 5.2 3.0 33 30 4 6 30 35 

1950 2.52 7 320 1.80 0.96 5.0 2.3 34 24 5 7 47 70 

2000 6.07 8 150 1.22 -0.50 2.7 1.3 30 15 7 15 65 72 

2050 8.92 5 894 0.33 -0.60 2.0 1.6 20 8 16 35 74 82 

2100 9.46 2 964 0.04 -0.83 2.0 1.7 18 9 21 40 81 85 

 

Източник: UN. Prospects, 1999, 2003; Demographic Transitions, 1972, 1990, 2010; 

Population Division of UN ESA; Статистически годишник на България, 1911 и др. до 

2016 г.; Статистически годишник на България, 1911 и др. до 2016 г.; Щерионов, Щ., 

2014; Гавазки, И., 2012. 

 

Таблицата позволява да се сравнят демографските показатели и да се съди до-

колко страната изпреварва средните световни равнища и темпове. Предвижданията за 

броя на световното население на ООН се променят съгласно World Population Prospects 

2015 г. на база на отчитането на прираст от 2003 до 2015 г. на 1 млрд. и достигнатите 

7.3 млрд. население към средата на 2015 г. Това означава увеличен средногодишен све-

товен прираст до 90 млн., вместо предходния 80 млн. Към 2016 г. световното население 

се оценява на 7.4 млрд. Вече 26% от него е под 15 години, а населението над 65 години 

е от 12% и ще достигне 20% към 2050 г. при 9.7 млрд. Световното население следова-

телно ще расте с по-висока скорост при фертилност над нулево репродуктивно равнище 

от 2.0. Следващите 50 години ще бъдат следователно време на много по-висок естест-

вен прираст и фертилност вместо показаните в табл. 1, а броят на населението вероятно 

ще достигне към 2100 г. 11.2 млрд. (UN, 2015). Оценките не са учудващи, ако се имат 
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проектираните възрастови структури и фертилното поведение още през 70-те години на 

ХХ в. от страна на авторите от известния Римски клуб или емпиричните оценки на нор-

вежкия изследовател Ян Тинберген и регионалните коефициенти по метода input-output 

на американския учен В. Леонтиев с малки разлики в коефициентите и скоростта на де-

мографския растеж. Макар че тогава вниманието върху остаряващите структури е по-

малко, тенденциите в развитието на населението са вярно оценени и предвидени още 

преди половин век. Те са известни на обществеността, но остават далече от някакво 

спонтанно световно въздействие със забележителен резултат върху ограничението на 

високия демографски прираст. От една страна, страните са с различен възпроизводст-

вен режим, достигнат към средата на ХХ в., когато ООН разгръща демографските си 

програми – главно за ограничение на раждаемостта и естествения прираст, характерни 

за развиващите се страни и в известна степен – за стимулиране на раждаемостта в стра-

ни с намаляващо население. Дейността на ООН се разширява от други международни 

организации и действията на правителствата в отделни страни, някои с дълга история и 

действащо законодателство в подкрепа на определена демографска политика. 

България в демографския преход 

Не може да се отрече, че в научния живот и популяризацията на знания у нас от 

Освобождението до днес не е отделяно място на демографската проблематика. Това 

въздейства в определена степен на законодателството и демографските политики. Изяс-

нява се същността на демографския преход като своеобразен процес в естественото раз-

витие на населението, върху което може да се въздейства от страна на държавното уп-

равление в зависимост от стратегията за развитие. По-малко у нас се знае за световния 

демографски преход, чието начало се отнася към XVII век и който се проявява различ-

но по време и характер в отделните държави или регионални отграничения.  

Една от причините за по-слабия интерес е, „че независимо от многобройните и 

многоаспектни проучвания все още този преход не е изяснен като всеобщ световен про-

цес. Все още не е оценено доколко самите хора чрез направляване на определени фак-

тори могат значимо да променят скоростта и тренда на осъществяването му в цялост 

или в избрани териториални отграничения. Известно е, че има различия в периодизаци-

ята на съотношенията в детерминантите му, които според класическата демография са 

два: раждаемост и смъртност. В по-ранните публикации на българските учени демог-

рафският фактор като процес на уравновесяване на съотношенията между раждаемост-

та и смъртността до равнище на стабилно население се изчерпва с четири фази или ста-

дии. Определяни от съотношенията между раждаемостта и смъртността в последова-
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телността, която съдейства численото нарастване на населението, се увеличава про-

дължителността на живота и постепенно нараства делът на възрастното население. 

Както личи от табл. 1 тези връзки се отчитат в съвременните аналитични изследвания 

на демографския преход (Lee, R et al, 2000). Отражението им в българския преход про-

личава и в по-ранните изследвания у нас (Данаилов, 1930), (Тотев, 1996) във факта на 

класическото представяне на демографския преход. Неговите четири фази, обаче, не 

съвпадат със съотношението раждаемост/смъртност в последователността на нашия 

преход, освен което намираме, че преходът е почнал много по-рано, а не в 20-те години 

на ХХ век. 

Това може да се преосмисли, ако се заостри вниманието към открояване на тен-

денциите чрез осредняване на основните параметри (табл. 2) и по-нататък се продължи 

с дисперсионния анализ. 

Т а б л и ц а 2 

Обща раждаемост и смъртност на населението в България, 1891-2015 г., ‰ 

 

Години Раждае-

мост 

Смърт-

ност 

Естествен 

прираст 

Раждае-

мост 

Смърт-

ност 

Естествен 

прираст 

 По петгодишни периоди По двадесет и пет годишни периоди 

1891-1895 37.5 27.8 9.7    

1896-1900 41.0 23.9 17.1    

1901-1905 40.7 22.5 18.2    

1906-1910 42.1 23.8 18.3    

1911-1915 38.6 22.3 16.3 38.2 14.1 22.1 

1916-1920 26.6 23.1 3.5    

1921-1925 39.0 20.8 18.2    

1926-1930 33.1 17.9 15.2    

1931-1935 29.3 15.5 13.8    

1936-1940 23.3 13.7 9.6 35.2 18.2 17.0 

1941-1945 22.4 13.4 9.0    

1946-1950 24.8 12.3 12.5    

1951-1955 20.6 9.9 10.7    

1956-1960 18.2 8.7 9.5    

1961-1965 16.4 8.2 8.2 24.8 10.8 14.0 

1966-1970 16.2 8.9 7.3    
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1971-1975 16.9 9.8 7.1    

1976-1980 15.6 10.6 5.0    

1981-1985 13.7 11.3 2.4    

1986-1990 12.8 12.0 0.8 15.1 10.5 4.6 

1991-1995 8.0 13.2 -5.2    

1996-2000 7.8 14.1 -6.3    

2001-2005 8.8 14.3 -5.5    

2006-2010 10.3 14.1 -3.8    

2011-2015 9.4 14.6 -5.2 9.1 14.1 -5.0 

Източник: Статистически годишник на България по години 

В по-новите изследвания и твърдения на съвременни изтъкнати демографи в 

световната литература преминаването от предпреходното състояние на много слаб или 

нулев естествен прираст към уравновесена раждаемост и слаб до нулев естествен при-

раст, като очакван завършек на прехода, се разглежда като една фаза от сложен разно-

образно изживяван с различна продължителност процес от различни по тип държави и 

райони – развити, средно развити и слабо развити и европейски, азиатски и с отлича-

ващи се един от други модели. 

Обработката и систематизацията на стотиците концепции и емпирични доказа-

телства изисква огромна електронно-компютърна работа и логическа преценка. Важно-

то беше и е, да се има предвид, че всички виждания за прехода, включително на ООН, 

като инициатор за световните изследвания и политиките за осъществяването му се 

свеждат до успешно постигане на целта – нулев демографски прираст на планетата в 

края на XXI в. (UN, 2015). Прогнозни виждания за по-нататъшната демографска съдба 

на планетата почти няма като съвременен аналитично-управленски продукт, а по-ста-

рите такива звучат повечето като утопични (Chamie, J., 2001).  

Тук е мястото да споменем за опита в изучаването на българския демографски 

преход и изводите, които произтичат от него от гледище на световния тренд и съдбата 

на нашето население. Заради интереса към т.н. демографска криза нарочно уводно пос-

тавихме няколкото въпроса от съществено значение за обществеността и разискванията 

от журналистите. Проявите й са слабо разисквани в научните среди и почти ненаучно,  

или некомпетентно сред управленско-политическите. 
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Освен това никой от световните учени не се е спирал на опита в България, няма 

и български прогностици или специалисти от ЕВРОСТАТ, които да отговорят какво ще 

стане с България като държава ако няма български народ. 

Намесата в завършека на прехода на външната емиграция прави още по-трудна 

всяка вероятностно фондирана прогноза и много леко води до простоватия отговор – 

България няма да я има с нейното толкова малко място на световната демографска кар-

та. Така ли се слага отговорът обаче, когато става въпрос за населеността на затворена-

та засега система на планетата Земя. 

Обръщайки се към реализирания модел на прехода на България към нисък, сти-

гащ до нулев естествен прираст, като към индекс с постоянен състав без участие на 

външно миграционното салдо по подобие на световната демографска система, следва 

да се акцентира върху един факт. Отнася се за достигането до нулев естествен прираст. 

Изравнените значения на раждаемостта и смъртността в 90-те години на ХХ в. у нас не 

доведе до стационарно, още по-малко до стабилно население, а почти веднага до пого-

дишно нарастващ отрицателен прираст. Това означава не само нарастващ темп на сма-

ляване на населението и съответно намаляващ общ брой, но и на структурни възрасто-

ви промени с превъзхождащи световните пропорции на възрастовото участие при по-

ниска фертилност (табл. 1). То не е израз на задържане на простото възпроизводство, на 

продължаващ растеж на смъртността. При простата равносметка за по-нататъшен спад 

на раждаемостта и нарастване на смъртността вероятността за изчезване на биологич-

ната популация homo sapiens нараства заплашително. Избягването й при въздействия 

или естествено повишаване на раждаемостта, или структурно възрастовият подем са 

възможни, но във всички случаи те са бавен възстановителен процес. 

Проявите и задълбочаването на отрицателните процеси и депопулацията като 

опасно следствие от считания за завършен четвърти стадий са окачествени от българс-

кия учен-демограф проф. М. Минков като пети стадий на демографския преход. Той е 

известен повече като време на т.н. демографска криза (Минков, 2005). При обстоятелс-

твата, в които този стадий се изживява вече трето десетилетие, наименованието демог-

рафска криза е в съзвучие с изживяваните събития на структурната и икономическите 

кризи и е подтиквана от тях. Изяснява се основно със социологически анализи и води 

до основни изводи за фактори от икономически и социално-политически характер. 

Сред създалата се еуфория с крайни прояви на обедняване, увлечения по западните мо-

дели в поведението на младите, стремежът за забогатяване и кариерно развитие, непод-

готвеността на разглезените деца от бившите социалистически семейства и новите за 
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българската общественост неокласически възгледи за родителството и ненамесата на 

държавата в репродуктивната нагласа и издръжката на децата истинската оценка на 

постпреходния тренд и демографските закономерности останаха встрани от внимание-

то и политиката за населението. 

Стана по-скоро модерно да се говори за т.н. втори демографски преход, дефини-

ран от Каа и други европейски социолози и демографи (Van de Kaa, 1987). Той се бази-

ра на фактите в развитите страни за бърз и законово подтикван отказ от задължителен 

брак и подкрепа на кохерентно съжителство и извънбрачна сексуална свобода при из-

вестна защита на децата. Понятието Втори демографски преход идва от проявите на ко-

херентната раждаемост, която е по-ниска, но някъде достига брачната раждаемост и от 

разкрепостяването на брака, приет за демографски признак. Обхватът на процеса из-

ключва смъртността и е далече от свойствата на демографския, означен като класичес-

ки преход, който има за обект естествения прираст и е израз на биологичното начало на 

социологизацията на сексуалната обвързаност с индивидуално-емоционалните отноше-

ния на човешките същества. Модата на Втория демографски преход и освобождаването 

от традиционната потиснатост при съхранение и активно държавно-законодателно под-

държане на брака освобождава партньорите от материално-финансовото обвързване на 

брака и последиците от развода. С тези предимства извънбрачните съжителства завою-

ват все по-голяма територия в най-развитите страни, съдействат за ограниченията в 

раждаемостта и промяната на начина на семейния живот, но не и на демографската ста-

билност и предпазване от отрицателен прираст. Този феномен е преход към друга фор-

ма на партньорски сексуални отношения вече със законово приетите гаранции, че може 

да бъде еднополова и невъзпроизводителна, без всякаква отговорност спрямо демо-

графските процеси и родителството – нещо, което се вменява в дълг на религиозния 

брак и се подразбира при гражданския. Твърдението ни е, че това явление, породено в 

развитите страни и най-често ненужно в развиващите се, не може да се възприема като 

демографско, защото не отразява съотношенията между детерминантите на възпроиз-

водствения процес с биологичен характер и социално-индивидуална, емоционално-пси-

хологическа и материална обвивка от взаимосвързани детерминанти. Ако първият де-

мографски преход има като начало инфлексна точка в тренда на растежа на население-

то – от нулево и най-ниско равнище по посока на числено нарастване и качествено по-

добряване на животворния човешки род, изразени в съотношенията на баланса и дина-

миката на раждаемостта и смъртността, инфлексната точка към спад на числеността на 

населението от естествения прираст трябва да бъде означена като начало на Втори тип 
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демографски преход. Водещ до спад на населението по численост, той следва да задър-

жа и подкрепя качествените подобрения в човешкото възпроизводство. Представата е 

да стигне до определени граници на оптимално развитие и съответственост между ико-

номическия и демографския растеж. Резултатът се очаква като качествен начин на жи-

вота с достатъчна продължителност в добро здраве при оптимално използване на ре-

сурсите. Така може да се избягва еуфорията при демографския спад и възрастовото 

преструктуриране, която се отразява многостранно на икономиката, екологията и соци-

алната системи, но именно защото те не подкрепят демографската система в хода на 

нейното преструктуриране. Обобщена като демографска криза, такава еуфория у нас се 

оформя заедно с незаслуженото наименование демографска криза на промените в сек-

суално-семейните форми без демографски подбудител, известно като Втори демограф-

ски преход още отклоняват вниманието. Истинските детерминанти на демографския 

тренд, които следва да се опознават и правилно съдействат при една или друга цел на 

демографската стратегия, са завоалирани от проблема „демографска криза” докато кри-

зата е в другите системи. Сега тази стратегия в световен мащаб и национални граници е 

объркана в многото икономически, социологически, психологически, националистичес-

ки и др. обяснения и преплитащи се политики. Така е трудно демографските процеси да 

се отграничават като детерминанти или детерминирани, неясно от кои, или колко, а и 

как са взаимосвързани факторите. Това проличава и е твърде убедително при отбеляз-

ване на още няколко пренебрегвани, макар и очевидни факти и доказателства. 

Икономическа и демографска криза 

Известно е, че у нас започна да се пише и говори за демографска криза още в на-

чалото на прехода към пазарна икономика през 90-те години на ХХ в. с отбелязване на 

първите погодишни намаления в броя на населението от естествен прираст (съдействан 

и от отрицателния външен миграционен прираст). В объркана социално-икономическа 

и политическа среда страната живееше като на барутен погреб от сътресения, оприли-

чавани неслучайно като кризисни. Случващото се в демографските процеси се прие 

естествено за едно от тях. Икономическо-социалното преобръщане беше толкова нео-

чаквано и силно изненадващо, че се пропусна обстоятелството да се види, че случайно 

или не, икономическият преход съвпада с началото на прехода в още една система – де-

мографската. Нейните прояви някак стихийно, но не и неоснователно, се означиха като 

демографска криза. Интерпретацията на демографската ситуация вече трето десетиле-

тие минава под това определение. Дори когато престана вече да се интерпретира истин-

ската голяма и сериозна финансово-икономическа криза 2007-2009 г., демографската 
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криза изпъкна повече на екрана на политическите интерпретации и обещания. Това оп-

ределение не може да се квалифицира като осъдително, още повече, че се породи в на-

учните среди и афишира от Института по демография при БАН и в лицето на неговия 

директор проф. М. Минков. И това не беше случайно. Заостряше се вниманието към 

един основоположен проблем на прехода – за стопяването на населението на България 

по пътя на естествения и механичния прираст с отрицателни стойности и дълговремен-

но въздействие върху демографския профил и икономическия растеж на страната. 

Обоснова се нова концепция – за проявите на пети, завършващ класическия демографс-

ки преход стадий на спад и възрастово деструктуриране на населението (Минков, М., 

2005).  

Западните учени, по навик и самочувствие, въобще не й обърнаха внимание и не 

знаят за нея дори когато отрицателният прираст вече засяга техните страни. В повечето 

случаи продължават да мерят времето до спиране на глобалния растеж на броя на насе-

лението до нулево значение, колкото и колебанията да се разтягат по отделни страни и 

райони. За нулева година упорито се посочва 2100 г. След нея сякаш стои нулево прос-

транство (фиг. 1). Няма изразено виждане за движението след този момент нито по 

страни, нито в глобален аспект. Тук отново е място да посочим, че първенството на 

страната ни в новия облик на демографското развитие не трябва да се измерва толкова 

по скоростта и пропорцията на остаряването, колкото по пътя на това развитие след 

прехода от нулевото значение. От една страна, страната е пръв и то обобщен методоло-

гично пример за последващото развитие, на което страните и световните прогностици 

трябва да обърнат внимание. От друга страна, е наложително нулевото значение да се 

приеме като инфлексна точка и начало на нов демографски преход. Той води към спад 

на населението при съчетание на съотношенията между движещите сили в демографс-

ките процеси с различия по страни, райони и време, но с неизменна тенденция. С нея 

трябва да се съобразяват другите системи и техните кризисни прояви. Границите на 

спада и възпроизводствения баланс не са безразлични за съществуването на човечест-

вото, независимо дали демографската система ще остане затворена тук, на земята. 

Проблемът е много по-важен като край на този истински Втори (класически) преход, 

който хората трябва да осъзнаят. 

Той е свързан и с понятието демографска криза. Ако то възниква спонтанно и 

битува още сред нас, това е обяснимо и оправдано, но следва да се изясни и изостави 

главно поради управленско-политическата среда, където се проявява демографска не-

компетентност, а се взимат решения. 
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Определението криза (етимологично от гръцкото krisiz) води до представата за 

рязка промяна към бързо влошаване на определено състояние. Заслужават внимание 

обясненията по повод настъпването на глобалната криза от 2008 г. у нас.  

„Много важни са и общите представи за кризата. Виждането за кризата като ес-

тествено явление изразява разбиране, което „натурализира” обществените феномени. 

Кризата – най-малко политическата, финансовата, икономическата и социално-иконо-

мическата, колкото и обективни да са по своя характер, нямат нищо общо с природната 

стихия. Представяне на функционирането на социално-икономическа система, както и 

на резултати от политически решения като „обективни” природни бедствия, изхвърлят 

от общественото съзнание категорията „отговорност”. Специална роля в „опознаването 

на кризата” трябва да играят проективните знания, представени като прогноза” (Стефа-

нов, 2012). Това логично обяснение ни дава повод да напомним, че в случая с демог-

рафската криза природно явление „възпроизводство на популацията homo sapiens” се 

обяснява главно с „обективни” обществени явления. Загубата на връзка и липсата на 

познания и отговорност превърнаха у нас социалната криза в демографска. 

Представата за кризите идва основно от събитията в икономическия живот и 

икономическата теория и история, отразяващи цикличността, обхвата, факторите и при-

родата на кризите като естествени, закономерни и неотменни прояви на процесите, чрез 

които се осъществява развитието. Приема се, че колкото и да са болезнени, те водят до 

балансираност и по-високи последващи темпове на икономическия растеж и по-висока 

ефективност в полза на благоденствието на населението. 

Демографската система има друг характер и едва ли влошаващите се процеси на 

възпроизводството на населението могат да се идентифицират според признаците на 

кризите в икономическата система. По-скоро последните могат да се преценяват по въз-

действието им за влошаване на демографските процеси. Понятието влошаване при това 

има относително значение. Спадането на раждаемостта в остаряващите развити страни 

е неблагоприятно за развитието, а в развиващите се страни с висока раждаемост, то е в 

благоприятно. Случаят с България е още по-комплициран, защото тя е вече отместена 

от групата на развитите страни, но раждаемостта е толкова неблагоприятен фактор за 

нея, колкото и в най-развитите страни. Проблем е и смъртността, която също е повлия-

на от икономическите (и политическите) кризисни условия, и именно нарастването й е 

неблагоприятният фактор за по-продължителното проявление на отрицателния демог-

рафски растеж. Тези явления обаче не се проявяват циклично и не водят до обновяване. 

Те имат дълга протяжност в течение на много години, до столетия. Те могат да проме-
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нят посоката на растежа или неговата скорост. Възпроизводството на населението е 

биологичен процес, едновременно зависим от поведението на индивида. Това поведе-

ние се мени под въздействието на много фактори и тук не се изключват последиците му 

за демографския растеж. Измененията в демографската система имат лаг, но той е от 

друг характер или т.н. ефект се проявява по-късно, но в поведението на друго поколе-

ние. В този смисъл, не поради оприличаване на влошената демографска ситуация на 

криза следва да се гледа сериозно на нея, а защото в перспектива промените в демог-

рафския растеж са много по-устойчиви. По същество те предопределят съществуването 

на човечеството, заедно с екологичните условия и състоянието на планетата, вън от во-

еннополитическия фактор, икономиката или разбирателството между самите хора. 

От методологична гледна точка следва да се знае, че устойчивостта на системата 

се определя по поведението на двата елемента в баланса на естествения прираст – раж-

дания и умирания (измервани годишно в промили спрямо средногодишното население, 

т.е. като раждаемост и смъртност), и че те са изключително вътрешно устойчиви, осо-

бено ражданията. Външните въздействия (като държавни и други отговорности) са със 

слаби възможности да ги променят, защото въздействащите фактори са много, разно-

родни, някои от които косвени или задействани за кратко и с недостатъчна сила. Вре-

менните демографски изменения в противоположна посока често се заличават в полза 

на продължаващия в десетилетията и столетията тренд с посоката, поета в пътя на пре-

хода (300 години за първия и неизвестно колко за втория, вече почнал в някои страни и 

райони). Знае се, например, от констатациите на ООН, че такъв вече задействан район е 

Европа, където се формира и опитът на страната ни, и че няколко вече страни го след-

ват. Никъде, обаче, освен у нас, заформящият се нов модел на демографско развитие не 

се отбелязва като демографска криза. И да е предизвикал при дадени обстоятелства 

представата за криза, (като причинител на липса на достатъчно работна сила, с изиск-

вания за повече ресурси за издръжка на нарастващия дял от възрастни хора, с емигра-

ционните потоци), кризата е в икономическата и социално-политическата сфера. Тя е 

временна, преодолима и ликвидна. 

Демографският низходящ тренд, противоположен на този от Първият демограф-

ски преход е започнал някъде още в недовършеното глобално оттичане на първия 

тренд. Предстои новият тренд да се разширява пространствено и темпорално и като 

следва няколкостолетен път. Балансирането на двата тренда е обективно. На него чове-

чеството не може да се противопостави, той е самото съществуване на човечество и в 

нанасянето на корекции следва да се постига приспособяване. Вълнения, проучвания в 
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тази област има, но трябват концепции, отчитащи закономерности и ресурси за един 

различен демографски свят. Неговият край зависи от загубата на равновесие в демог-

рафската система, а тя зависи от поведението на самите хора. 

На това ни учи историята на осъществяването на Първия демографски преход. 

Нека си припомним даже Малтус, който така ругаем за сбърканата ресурсово-потреби-

телска функция, и не знаем, че е откривателят на производствената функция, която е в 

основата на всеки икономико-математически модел, улесняващ стабилност и развитие 

на системата. 

Какъв е изводът? 

─ Демографското развитие винаги се осъществява в среда, създавана при учас-

тието на хората. Тя е във възможност да влияе на това развитие в определено направле-

ние, степен и отрязък от време. Движещият мотор на демографската система, обаче, 

запазва силата си на въздействие върху тренда на това развитие, поело посока според 

вътрешните биологични фактори и съчетанието им в зависимост от структурните про-

мени. Познанието за тях улеснява външното въздействие върху системата. То може да 

има ефект при добре идентифицирани обекти и достатъчно продължително действие, 

но не отменя поетия тренд. В това ни уверява развитието на Първия демографски пре-

ход и най-характерната му особеност – запазване на балансираност чрез различията във 

възпроизводството на населението в отделни части на света. В зависимост и от общест-

вените отношения през този период на Първия демографски преход прирастът е разли-

чен по райони и време. В края на протичането му се проявяват места със спад в нараст-

ване на населението, който именно има балансираща роля и може да се приеме за нача-

ло на Втория преход (признат или не от хората и вероятно не пръв и единствен на земя-

та). Проявата на равновесно поведение означава биологично съхраняване на човешката 

популация. Това означава, че предполаганото в края на 21 век нулево равнище на цяла-

та планета е по принцип опасност за съществуване на популацията (фиг. 1). 
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World-Свят; More Developed-Развити страни; Less Developed-Неразвити страни 

Фигура 1. Темп на прираст на населението до достигане на нулево равнище 

Източник: UN. Population Division, 2000, 2015. 

 

Това, обаче, не е реалистичният извод, нито желано положение. Постепенното 

настъпване в слабо населени райони или общности нарастване на населението още от-

сега осигурява балансираност в няколковековния ход на приближаване до инфлексната 

точка на сумарния световен спад. Процесът на балансираност важи и за отделни части 

на света или държави. Този принцип води до изводи, които се отнасят и за страната ни. 

─ Проявите на демографското развитие в България, като начало на Демографс-

кия преход на спад на числеността и промяна на възрастовата структура, са ясно изра-

зени, но и като единен процес. Вътре в демографската система действа принципът на 

равновесие, на предпазване от силно изразен и ускорен спад на населението. В случая 

той се осъществява чрез различията в естествения прираст на трите, макар и нееднакво 

пропорционални етнически общности. Първата и най-многочислената вече от десети-

летия е влязла в понижаващия тренд, ускоряването на когото би довело до физическо 

изчезване на общността. Прогнозните варианти сочат поддържащата роля на другите 

общности в перспективата на столетието. Това показва необходимостта от адекватни 

политики в областта на демографията, но предизвикателствата не произтичат от демо-

графската система, а от резултатите, които постига. Те не са признак на демографска 

криза, а за криза в икономиката и социално-политическите отношения (вън от външно-
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миграционните влияния). Практически вниманието в демографската стратегия би тряб-

вало да е насочено към ограничаване на числения спад и влошаването на възрастовата 

структура, на които противостоят стремежът към удължаване на продължителността на 

живота и ускоряване на Първия демографски преход на поддържащите го в страната 

общности. Оптимално решение означава сериозно обмисляне без политико-патриотич-

ни изхвърляния, при оценка на ресурси и познания за демографските процеси. При по-

добни условия може и е задължително да се въведе добре обмислена и трайна стратегия 

за демографско развитие. Тя трябва да е отърсена от формализма и бюрократично орга-

низирана и подвеждаща система за отчет и контрол на изпълнението в синхрон с параг-

рафите на препоръките на ЕС. 

─ Обвързването на Демографската стратегия с политиките и практиките, мина-

ващо от законодателната до изпълнителската дейност на всички равнища е най-чувст-

вителната и рискова част от намесата в демографското възпроизводство. Стихийното 

му възприемане в годините на прехода, като криза сред всички изживявани кризи – 

структурни, икономически, социални или политически, – показва недоглеждане, което 

води до неадекватни политики, разходи и социално противопоставяне. Отказът от афи-

ширане на „демографска криза” и сериозното вглеждане в процесите на демографския 

преход биха подобрили формулирането на демографските политики, вижданията за 

скоростта на демографския растеж и възможностите за въздействие при съчетание с 

икономическия растеж, демографската култура, загрижеността за съдбата на България. 

─ При вземане на управленски решения трябва да се търси удовлетвореност не 

само от участието на експерти и цитиране на научни концепции. Необходими са досто-

верни, емпирични анализи на демографския възпроизводствен процес и преценки за 

ефективността на проведените политики, национални виждания за участието и мястото 

на страната в глобалните процеси, самостоятелност в оценката на страната за участието 

й в разкриване на демографските закономерности. 

─ Всичко това означава, че трябва да се откажем от придобития вече стил да 

описваме демографския модел на България, представян от външни автори, безрезерв-

но да възприемаме и цитираме техните концепции и препоръки, незнаейки, забравяйки 

или невъзприемайки казаното от наши изследователи. Може би не е толкова оспорим 

фактът, че те, растящи и възмъжаващи в атмосферата на наши поколения по-силно и 

генетично и сетивно стоят по-плътно до нея и истинските й закономерности. Много от 

сега вълнуващите се от демографската криза ще се зачудят, че подобни ситуации са 
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преживявани и описвани далече преди те да са родени. В дългия низ на демографските 

преходни години те все нещо казват за събитията, свързани с демографските процеси. 

─ Изучаването на демографските закономерности с оглед вярното формулиране 

на демографските процеси неизменно е свързано с информация, с данни за масовото 

проявление на събитията и индивидите по определени признаци. Статистически дина-

мични редове за тях са налични както от публикации на статистически институции (у 

нас НСИ), също от много други източници по електронен път. Мнозина изследователи 

и общественици се възприемат за демографи, четейки и цитирайки данните от тях, 

свързвайки ги с показатели от икономиката, социологията, здравеопазването. Това счи-

тат за доказателство за нарастващата демографска криза. Според тях един решително 

убедителен извод е изчисленият обикновен коефициент на корелация. Без да съдят за 

степента на детерминираност и вероятност, която се приема на научно определена дос-

товерност, те самоуверено твърдят, че са казали много и най-вярното. 

Не става въпрос за по-задълбочен анализ на достоверността, многофакторната 

зависимост и многокритериалност и т.н. структурен анализ и модели. Те и не знаят за 

тях. Самоувереното опростенческо представяне на данните и простите производни по-

казатели (обикновени относителни, коефициенти) спомага за утвърждаване на „явлени-

ето” демографска криза като управленски проблем и научна теза. Не случайно много 

ведомства се захващат с тази тема, възприемайки я за решима с техния капацитет. Зато-

ва се натоварват със собствено изпълнение на проекти от социално-демографската об-

ласт, давайки своя „принос” в решаване на демографската криза и стареенето. Чрез пла-

тени поръчки към НСИ за доставяне на данни, които се разказват от ведомствата (също 

платени пряко от фондовете на ЕН според финансираните проекти), от научни институ-

ти, смятащи се за демографски компетентни, се изпълнява Демографската стратегия на 

Република България. Така програмите на ЕС съдействат „изясняването” на демографс-

ката криза и това се доказва със сложната ведомствена отчетност (пълна със статисти-

чески и преводни терминологични неточности, безсмислено новонаименовани общи 

показатели) и претенции за добър мониторинг според изискванията на ЕК. В тях трудно 

могат да се отграничат средствата за предотвратяване или облекчаване „въздействието” 

на демографската криза, но изпъква съгласието с препоръките на ЕС. 

─ Необходимостта от промяна на разбирането за демографската ситуация и де-

мографската криза следователно се отнася и за организацията на изучаване на пробле-

мите, вярната интерпретация на информацията, а не разказването й, за истинските на-

соки на Стратегията за демографско развитие и провеждането на политиките. Тя засяга 
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и промяната на мирогледа, научната концепция и националната й идентичност, вклю-

чително на специалистите и тяхната подготвеност за работа в областта на демографска-

та наука и политика. 

В завършек на изводите от настоящото изложение стои въпросът: 

 Възможно ли е всичко това? 
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ДEМОГРАФСКИТЕ ХОРИЗОНТИ НА БЪЛГАРИЯ 

И ПОЛИТИКИТЕ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 

Геновева Михова 

DEMOGRAPHIC HORIZONS OF BULGARIA AND ITS POPULATION POLICY 

Genoveva Mihova 

Summary: There are layd down the demographic realities in Bulgaria, being founders of the 

trend of population reproduction during the next decennials. 

 Their analyses concerns the present population policy and the future changes as well. 

Having in view the Eurostat and National Statistical Institute`s projections the are alluded to 

the basic demographic indicators as size of population, birth, death, migration in connection 

with the demographic crises in the country. It is grounded the need of evaluation of their fu-

ther changes after comparison with the past period of transition to market economy. It is 

stressed on the need of a new population policy accounting for the circumstances of depopula-

tion, age restructuring, changes in social norms and value orientation of young generation in 

demographic reproduction. An attempt is made the directions of population policy and their 

priorities to be formulated. 

Демографските реалности на България 

Демографските реалности на дадена страна са основополагащи за бъдещото раз-

витие на процесите и структурите, свързани с възпроизводството на населението. За-

дълбоченото проучване и познаване на обективните закономерности, съгласно които те 

протичат и предопределят рефлексиите им в бъдещето, са императивни и предпазват от 

прояви на волунтаризъм и субективизъм във формулирането на цели, свързани с числе-

ността и качествените показатели на населението като ресурс в развитието. Демографс-

ките тенденции са решаващи и за  приоритетите на политиката в тази област, насочени 

към балансирано и стабилно демографско възпроизводство при отчитане на заложените 

параметри на икономическия растеж и постигането на социална стабилност. 

В съвременното демографско развитие на България се съвместяват основните 

тенденции във възпроизводството на европейското население, повлияни и отежнени от 

някои специфични национални проявления в тази област. Страната ни не прави изклю-

чение от общите за континента тенденции на намаляваща раждаемост, разнообразява-

щи се семейни модели, повишена териториална мобилност, възрастово преструктурира-

не и съпътстващи ги промени в ценностните ориентации относно брачните и репродук-

тивни нагласи. Очертаващите се национални специфики и разлики идват по-скоро от 
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мащабите и динамиката, които те придобиват у нас, от остротата на протичането им и 

от измеренията на крайните резултати в състоянието на населението.  

Намаляващият естествен прираст на населението в развитите европейски страни, 

от който те не са гарантирани в бъдеще, се компенсира до голяма степен от притока на 

емигранти в репродуктивна възраст, които се възпроизвеждат в тях и се включват в ра-

ботната им сила. По данни на Евростат демографският прираст общо на страните от ЕС 

27 за трите десетилетия от 1979 до 2011 г. е положителен (10.2%) и към 1.01.2011 г. на-

селението му наброява 501 822 365 души. Най-голям демографски прираст през този 

период постигат Кипър (72.0%), Люксембург (44.9%), Ирландия (36.6%), Малта 

(34.1%), Испания (26.0%), Франция (18.5%), Гърция (16.9%), Великобритания (13.0%) и 

др. В същото време 6 страни от ЕС27 отчитат съществени намаления на населението си 

– Латвия (-18.3%), България (-16.8%), Литва (-11.4%), Естония (-9.5 %), Румъния (-

8.9%), Унгария (-7.2%). (Eurostat. Demographic balance and crude rates, 2013). Към тях с 

намаляващо население се прибавя Хърватска. Както се вижда сред тях единствено Лат-

вия е с по-голяма относителна редукция от тази у нас. България повече от четвърт век 

преживява истински колапс във връзка с намаляване броя на населението й. Докато ес-

тественият прираст в Австрия все още е положителен (0.2‰), а отрицателните му изме-

рения в последно време в Италия са само – 0.6‰, в Португалия – 0.5‰, в Германия – 

2.3‰, то в България динамиката и мащабите на този процес са много по-големи. Започ-

вайки от 1990 г. с подобни стойности (-0.4‰), още през 1992 г. намалението на населе-

нието е с 462 хиляди (-2.3‰), в годината на следващото преброяване 2001 г. – с 558 

хиляди (- 5.6‰), а в предходното в 2011 г. – с 564 хиляди (-5.5‰) (НСИ. Статистически 

годишник 2012). В резултат на упадъка във възпроизводството на населението от 13-то 

място в ЕС по брой на населението България отива на 15-то място, изпреварена от Авс-

трия и Швеция. Само за три десетилетия от 8 949 хиляди през 1985 г. населението й се 

стопява с близо 2 милиона до 7 101 859 към 31.12.2016 г. Процесът не стихва. По пос-

ледни данни и през 2016 г. населението ни е намаляло с 51 925 души в сравнение с 2015 

г. 

У нас се утвърждава като трайна тенденция две трети от системно намаляващото 

население да е резултат от спадащото равнище на раждаемостта и повишаващата се 

смъртност. В средата на миналия век (1950 г.) България поддържа раждаемост 25‰ при 

един път и половина по-ниска смъртност спрямо сегашната – 10‰, което осигурява 

ежегоден ръст на населението с 15‰. В преломната 1990 г., от която е регистриран от-

рицателният прираст, тя има раждаемост 12.1‰ при почти еднакъв показател на смърт-
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ност (12.5‰), след което разминаването на измерителите на двата основни демографс-

ки процеса продължава до достигане на един път и половина по-висока смъртност 

(15‰) в сравнение с раждаемостта (между 9 и 10‰). През 1997 г. България отбелязва 

най-ниската си раждаемост за последното столетие (7.7‰). Равнището на раждаемостта 

у нас в съвременни условия не се отличава особено от това в редица европейски страни. 

Но тя е значително под равнището на заместване на поколенията, с проявяваща се тен-

денция за още по-голямо намаление. България се числи към групата страни с най-ниски 

стойности на тоталния коефициент на плодовитост (спаднал до около 1.2 деца средно 

на една жена), докато в страни като Белгия, Великобритания и Швеция той е между 1.7 

и 2.1 деца. По този показател си партнираме с Чехия, Латвия, Словакия и Словения. В 

особено тревожно сътояние е показателят, характеризиращ биологичните основи на 

раждаемостта – наличният родилен контингент. Намаление на младите жени от родил-

ния контингент (основно от 15–34 г., които реализират 95% от ражданията) има във 

всички европейски страни. Но докато в скандинавските страни, Белгия, Ирландия, 

Франция, Великобритания и др. това намаление е 5%, то за източноевропейските стра-

ни като цяло родилните контингенти спадат с 9%, а на младите жени – с 15%. Най-дра-

матично е положението у нас, където биологичната основа на раждаемостта се стеснява 

с 22%, а на младите жени в детеродна възраст – с 27%. В абсолютен брой през периода 

1992 г. – 2011 г. намалението на фертилният контингент е с 550 хиляди. По етнически 

признак картината е следната: само при ромската етническа общност се наблюдава уве-

личение с 6 хиляди, при турската младите жени в детеродна възраст намаляват с 60 хи-

ляди, при категорията други народности – с 19 хиляди, а при българската – с 477 хиля-

ди. Това предопределя високата хетерогенност на структурата по етническа принадлеж-

ност на живородените у нас. На тази основа се подхранват редица псевдонаучни твър-

дения за предстоящо етническо надмощие на по-големите общности спрямо основната 

ни народност, игнорирайки обективните прогнозни разчети за развитието на население-

то на България. (Наумов, Малешков, Чупарова, Борисова. Демографска прогноза..., с. 

19-20). 

Очебийна е разликата в равнището на смъртността у нас и в другите европейски 

страни. В Австрия тя е с 6 пункта по-ниска, в Гърция, Италия, Португалия – с 5.4-5.3 

пункта, в Германия – с 4.6 пункта. Поддържаната много по-ниска смъртност при тях се 

осъществява в условия на нарастваща продължителност на живота и въпреки процеса 

на повъзрастяване на населението. В България висока смъртност се наблюдава още от 

най-ранна възраст. Разлика в равнището на детската смъртност у нас има не само в 
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сравнение на развитите европейски страни. Редица страни от Източна и Централна Ев-

ропа са се справили с този проблем и поддържат много ниски стойности на коефициен-

та й – Словения (1.6‰), Чехия (2.6‰), Естония (3.6‰), Хърватия (3.6‰), Литва (3.9‰). 

В началото на новото столетие в България детската смъртност достига стойност до 

13‰, след едно десетилетие се редуцира под 10‰, след което тенденцията на намале-

нието й отново се забавя. Страната ни е с най-ниски стойности по показателя средна 

продължителност на живота (74.4 г.), заедно с Латвия и Литва. Осем години я делят от 

страните в челото на класацията. В структурата по причини на смъртността у нас се от-

кроява високият дял на болестите на органите на кръвообращението и новообразовани-

ята. За неблагоприятното състояние на този показател допринася по-високата й прежде-

временна смъртност (тази преди 65 г.) и проявяващата се свръх смъртност при мъжете. 

Израз на това е и фактът, че ножицата между броя на живородените деца и броя на ум-

релите през годината продължава да се разтваря. През 2016 г. в страната са регистрира-

ни 64 984 живородени деца, докато броят на умрелите общо нараства на 107 580 души. 

Повишената териториална мобилност на населението в съвременни условия, ко-

ято има аналог с някогашното „велико преселение на народите” (между 6-ти и 9-ти век) 

също протича неедзнозначно в отделните страни. В старите страни членки на Европей-

ския съюз (ЕС) миграционният прираст превишава естествения прираст и осигурява по-

голяма част от ръста на населението от тази, идваща от по-високата раждаемост (Та-

шев, 2014, с. 233). От последното десетилетие на миналия век страните от Източна и 

част от тези от Централна Европа се присъединиха към другите държави в ролята им на 

донори на емигранти за развитите страни. Към тях се приобщава младо, в репродуктив-

на възраст население, в голямото си мнозинство образовано, част от което дори не се 

използва по предназначение, а по силата на икономическата принуда там поема тежкия 

физически труд и услугите в изпитващите дефицит от работна сила икономически дей-

ности. Това променя действащите модели за постигане на демографски прираст. От по-

следното десетиление на миналия век механичният прираст се превръща в доминиращ 

компонент при определяне на възпроизводството на населенията на развитите европей-

ски страни, за разлика от естествения прираст, на който основно се е дължало дотогава 

увеличението на населението им. През периода 2001-2011 г. той гарантира демограф-

ския растеж на 20 страни от ЕС28.  

Освен очертаната специфика в Западна и Източна Европа, развитието на мигра-

ционните процеси у нас има свои традиции и особености. Тяхна особеност е, че за про-

дължителен период от време миграционното салдо в България е било отрицателно и на 
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тази база тя системно е преживяла значителни демографски загуби. Проследявайки бе-

жанските потоци на българи от териториите, присъединени към други съседни държави 

или на завръщащи от емиграция от чужди страни, както и протичащото успоредно с 

това изтичане от страната на население, главно от турската етническа общност, се нала-

га равносметката, че за столетието от 1880 г. до 1980 г. България губи население от 573 

хиляди души (Наумов, 1978, с.249). При значителен положителен естествен прираст тя, 

въпреки отрицателното салдо, постига стабилизация на населението и осигурява чо-

вешкия ресурс за своето икономическо, социално и духовно развитие. За миграционна-

та активност в България в съвременни условия е характерно нарастването й с бързи 

темпове. През периода 1993-2001 г. показателят за участие на населението в различни 

видове миграция е 51.0%. В следващото десетилетие (2001-2011 г.) той нараства на 

69.3% (Ташев, 2014, с.233). У нас външната миграция предизвиква една трета от реали-

зирания спад на населението. Механичният прираст (разликата между заселените и из-

селените от територията на България) в продължение на четвърт век в прехода към па-

зарно стопанство има само отрицателни стойности. В годините на задълбочаващата се 

икономическа криза у нас (2009-2010 г.) отрицателният механичен прираст придобива 

размери съответно от 15 729 и 24 100 души годишно. За динамиката на външната миг-

рация у нас говорят данните от преброяванията след 1985 г., които показват, че през пе-

риода 1986-1992 г. страната е реализирала отрицателно миграционно салдо от 469 хил. 

лица, през 1993-2001 г. – от минус 177 хил., а през 2001-2011 г. – от минус 175 хил. 

(Наумов, Малешков, Чупарова, Борисова, с.76). Емиграцията между последните две 

преброявания е нараснала на 306 хиляди спрямо периода от 1993-2001 г., когато тя е 

196 хил души. Докато през този период някои страни от Централна и Източна Европа – 

Естония, Словакия, Словения, Чехия, – успяват да овладеят процесите и да постигнат 

положителни миграционни салда, Румъния, България и Полша остават със значими от-

рицателни салда – общо 1 004 хил. за времето 2001 -2011 г. Страната ни се е оподобила 

на басейн, в който водата постепенно изтича, при отсъствие на водоизточници, които 

да го захранват и освежават. Според преброяването през 2011 г. при общ брой на насе-

лението от 7 364 570, броят на емигрантите е 131 539 при формирана действителна за-

губа на население до тогава от повече от милион и половина (тук се включват отсъст-

вията от постонното население на страната повече от една година към датата на преб-

рояването) (НСИ. Годишен отчет на НСИ 2012). Очертава се и в бъдеще миграционни-

те процеси у нас да създават значими рискове за бъдещото ни демографско развитие.  
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Противоположни са за същия период тенденциите в Западна Европа. Нетният 

миграционен прираст за ЕС28 като цяло е десетократно по-висок през десетилетието, 

последващо социалноикономическите трансформации в страните от Източна Европа, в 

сравнение с базисния период 1979-1989 г. В началото на 21 век механичният прираст на 

Франция, Великобритания, Италия, Испания аналогично нараства десет пъти, измест-

вайки Германия като предпочитана страна за емигриране. По данни на Евростат през 

периода 2001-2011 г. нетната миграция на Испания е почти 5 милиона, което е 3 пъти 

повече, отколкото е тя за целия ЕС27 за предходния десетгодишен период. 

Възрастовото деструктуриране, чийто генезис се набелязва от средата на мина-

лия век, е другото значимо предизвикателство в демографските реалности на България. 

В условията на прехода този процес набира темп в ролята си на дестабилизиращ фактор 

за икономическото развитие, социално-осигурителната система и финансовите ресурси 

на България. Неговата същност се изразява в намаляване относителният дял на лицата 

на възраст 0-14 г. и увеличаване дела на тези, навършили 65 и повече години. Проце-

сът, характерен с остротата си за европейското население, а в перспектива и за глобал-

ното, се развива у нас с много по-голяма динамика и мащабност, което нарежда страна-

та сред държавите с най-старо население не само на нашия континент, но и в света. По 

данни към 31.12.2016 г. 21% от българските граждани са на възраст 65 и повече години 

с прогнозни разчети този процент да достигне до 30% към 2060 г., а на лицата на 60 и 

повече години – до 40%. В абсолютен брой визираната група възрастни наброява 

1 417 667 души. По този показател България е редом до Италия (21.2%), Германия 

(20.7%), Гърция (20.1%) и Португалия (19.4 %). Характерна особеност на остаряването 

е феминизацията му. Жените на възраст 65 и повече години са 22.7% от общия им брой, 

а на мъжете 16.3%. Променящото се съотношение между възрастовите групи 0-14 г. и 

65+ г. влошава стойностите на други показатели, изразяващи неблагоприятните после-

дици от този процес. У нас общият показател на възрастова зависимост достига 50%, 

което означава, че на две лица в активна възраст се пада едно лице в зависимите въз-

расти. Със стареенето на населението са свързани съществени промени в основната му 

възрастова структура – под, над и във трудоспособна възраст, определящата тенденция 

на която е намаляването на трудоспособното население (НСИ. Население..., 2013). От-

носителният му дял през 2013 г. е 61.7% въпреки законодателните промени за повиша-

ване изискуемата възраст за пенсиониране. Неблагоприятно се променя и коефициен-

тът за демографско заместване. През 2001 г. 100 лица от излизащите от трудоспособна 

възраст 60-64 години са били замествани от 124 млади хора, влизащи в трудоспособна 
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възраст. През 2016 г. броят на заместващите е редуциран на 62 души. С настъпването 

на прехода към пазарно стопанство възрастното население в страните от Източна и 

Централна Европа се оказва в неблагоприятна ситуация – адаптирането към извършва-

щите се радикални промени предизвиква остри противопоставяния както между отдел-

ни прослойки на възрастната генерация, така и с другите поколения. Нарушава се га-

рантираната дотогава пълна заетост, последват съкращения, преждевременно пенсио-

ниране и безработица. Спадащите доходи и нарастващата потребност от средства за по-

криване на елементарните жизнени и битови нужди тласка част от възрастното населе-

ние в неформалната икономика, лишавайки го от социална защита и сигурност. Иконо-

мическата депресия, масовото обедняване и ниският им жизнен стандарт, многократно 

по-нисък от всички други страни в ЕС и извън него създават атмосфера на незачитане 

на интересите му и неглижиране на нарастващит им потебности. Въпреки формирането 

на специални политики на глобално и европейско равнище за стимулиране на активния 

и здравословен живот в третата възраст, които се отнасят с еднаква сила за източно-

европейските страни, възрастните в тях са с несравнимо по-ниски пенсии, с най-висок 

процент на живеещите под прага на бедността, изпитват сериозни здравословни проб-

леми и душевен дискомфорт, ограничавани в достъпа до ресурсите на обществото. Ос-

вен тези общи за страните в преход особености на социалните позиции на възрастните, 

у нас те са ощетени в още по-голяма степен и от гледна точка на качеството на живота 

който водят, влошения здравен статус, ограничения достъп до доходи от платен труд, 

високата ангажираност в неплатени дейности в дома, в помощ на децата и внуците им, 

в домашното стопанство. Ежедневието им е затруднено от недостатъчно развитата и 

финансово недостъпна система на социални и здравни услуги, особено когато изпаднат 

в състояние на зависимост. Предвид българските традиции относно междупоколенчес-

ките отношения възрастните хора у нас болезнено преживяват отсъствието на внимание 

и грижи от страна на поколението, което са отгледали, самото то търсещо начин за оце-

ляване в големите градове и чужбина. Картината се допълва от обществената атмосфе-

ра, изпълнена с дефицит на  разбиране на житейските им проблеми, с незачитане на 

приноса им в развитието, с неверие във възможностите и незаинтересованост към по-

тенциала, който носят като ресурс. Силно разочароваща е липсата на съпричастие и 

конструктивни усилия за осигуряване на достоен живот в залеза на живота като част от 

човешката култура и обществения стремеж към хуманност. 

С тези основни щрихи на демографската ситуация България посреща новото хи-

лядолетие – с обезсилваща я депопулация, с променяща се етническа структура в по-
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младите поколения, с повъзрастяване на населението и трудовите й ресурси, с дестаби-

лизация на семейната й институция и с повсеместен срив на всичките й демографски 

показатели. По силата на инерцията и в израз на дълготрайния характер на процесите в 

демографското възпроизводство, тези тенденции ще имат своето продължение и в след-

ващите десетилетия. Но успоредно с тях, в бъдещето следва да се очертаят и развият 

желаните позитивни промени в посока на постигане на по-добро качество на човешките 

ресурси, единствен начин да бъдат компенсирани количествените загуби, които на този 

етап са непреодолими. В идното време следва да се открият и новите подходи, механиз-

ми и мерки, чрез които бъдещите млади поколения ще прегърнат мисията за по-добро 

демографско възпроизводство на България и ще дадат своя принос, за да пребъде бъл-

гарската нация. 

                        Национални хоризонти на бъдещото демографско развитие 

За да бъде обоснована и ефективна, политиката за населението трябва да е съоб-

разена не само със съществуващите реалности и проявяващите се понастоящем тенден-

ции в развитието на основните демографски процеси и структури. Неотменен принцип 

на формирането на стратегическите й цели и приоритети, на подходите, механизмите и 

мерките за въздействие е тя да бъде обърната към бъдещите параметри на променящата 

се демографска ситуация. 

Необходимостта от статистическа оценка за очакваните демографски промени и 

евентуалните зараждащи се нови тенденции спрямо времето на прехода към пазарно 

стопанство се предопределя от три основни обстоятелства.  

Първото от тях е свързано с отчитането на дълготрайния характер на демограф-

ските процеси и социално-биологичната природа на демографската система. Демограф-

ските процеси са израз на развитието на демографската система, която определя зако-

номерностите на възпроизводството на човешката популация като част от живата при-

рода. Жизненият й път се очертава от съвкупното поведение на индивиди с определена 

продължителност на живота, режим на раждаемост и смъртност. Природата е заложила 

определени закономерности в човешкото възпроизводство, които са биологично предо-

пределени и съобразно с това протичат в строго определено време от човешкия живот. 

Поведението на човешките индивиди в голяма степен зависи от генната им природа, 

макар да не се изключва обстоятелството че те са в определена степен обществени съ-

щества. В областта на възпроизвеждането им въздействие върху тях е възможно, но са-

мо в определени граници. Това придава определена устойчивост на вътрешните проце-

си и трендът им е дълготраен, еднопосочен и трудно податлив на външни фактори. За 



 60 

да се разчита на определен ефект при тази вътрешна протяжност на процесите, за вън-

шните въздействия се изисква постоянство, дълготрайност и достатъчна значимост и 

сила. Ако те са кратки и слабо влияещи, трендът не се променя по посока, макар посте-

пенно да губи инертност и да резултира във външно проявени структурни промени и 

елементи на системата (раждаемост, смъртност, заболеваемост и др.)  Успоредно с про-

тяжността, на демографските процеси е присъща инерционност. Поради това тенден-

циите се развиват плавно и постъпателно и не винаги началото им е забележимо. Едва 

когато те наберат темп, последват реакции спрямо тях, които могат вече и да бъдат за-

къснели и с недостатъчен ефект. 

Второто обстоятелство е израз на потребността да се предвидят възможностите 

за въздействие именно върху зараждащи се нови тенденции в развитието на процесите 

и в ценностните ориентации в областта на демографското възпроизводство. Това позво-

лява да се предвидят изпреварващо формиращите се противоречия, трудности и пре-

дизвикателства с оглед своевременното им овладяване, балансиране и разрешаване в 

интерес на стабилността в развитието на населението.  

Третото обстоятелство, обуславящо необходимостта от дългосрочни прогнос-

тични разчети, се налага от потребността от съгласуване за по-продължителен времеви 

отрязък на взаимоотношенията между двете системи – икономическата и демографска-

та. В изследването на връзката между икономическия и демографския растеж винаги от 

една страна се е акцентирало върху населението като фактор за постигане на стабил-

ност, ръст и устойчивост в икономическото развитие. В случая подемът в икономиката 

се поставя в зависимост от динамиката на демографските процеси и структури, от нара-

стването на броя и темпа на увеличение на населението, от състоянието на качествени-

те му характеристики, свързани с потребностите от труд и работна сила. Прогнозата, че 

само в резултат на демографските промени и остаряването на населението средният 

процент на нарастване на БВП между 2030 и 2050 г. може да спадне двойно предизвик-

ва адекватна реакция на задаващите се проблеми и готовност за изпреварващи дейст-

вия, смегчаващи остротата на проявленията на демографската криза (Становище..., 

2007). От друга страна, за състоянието на основните демографски показатели и тенден-

ции се търсят обяснения и причини в социално-икономическите условия на живот и от-

там в отражението им върху ценностната система и обществените норми в областта на 

демографското възпроизводство. Нарушената заетост, намаляващата социална защита и 

сигурност, засилващата се конкуренция на пазара на труда, обедняването, утвърждава-

нето в професионалната област и приоритетът за израстване в кариерата провокират и 
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изместват вековни нагласи за създаване на семейство, за предпочитан семеен модел и 

роли, за продължаване на рода и родителство и др. Връзката между икономическия и 

демографския растеж не е ново явление. Но никога в такава висока степен те не са били 

толкова силно обусловени и зависими един от друг. В съвременни условия демограф-

ските предизвикателства са в състояние да обезмислят и провалят планираните социал-

но-икономически цели. Обратно, без позитивни промени в социално-икономическите 

условия, без постигане на икономически растеж, като основа за по-добри доходи и 

жизнен стандарт, социална защита и сигурност, без утвърждаване на майчинството 

(респективно на родителството), като значима социална функция, без мерки за по-

успешно съвместяване на професионалната дейност със семейните, репродуктивните и 

родителските роли е невъзможно да се търси изход от демографската криза.  

Периодът, за който се правят прогностичните разчети за развитие на население-

то в европейските страни от Евростат и националните статистически институции, обх-

ваща средата на века – 2050-2060 г. При появата на прогнозите времето за крайното им 

проявление в конкретни показатели изглеждаше доста далеч. Но сроковете все повече 

се скъсяват, а набелязаните тенденции все повече се потвърждават и придобиват реални 

измерения. 

Съгласно прогнозните разчети в предстоящите три-четири десетилетия населе-

нието на България ще продължи да намалява и тя ще посрещне средата на новия век 

като страна с 5.5 милионно население. В тези рамки тя ще разчита на намалелите с 40% 

трудови ресурси, на двойно намаляващия БВП, ще осъществява потребността от нарас-

тващи социални услуги и социална защита на нуждаещите се при нарастващ брой на 

лицата на 65 и повече години. Изразените намерения на отделни партии и коалиции в 

предизборните им платформи във връзка с предсрочните парламентарни избори 2017 г. 

чрез стабилизиране на икономиката, повишаване на заетостта и доходите и политики за 

населението да достигнем през 2030 г. 8 милиона население могат да се квалифицират 

само като абсурд и израз на волунтаризъм. Тук не може да се прави аналог с формули-

раната през 1949 г. от Георги Димитров общонационална задача в областта на демо-

графското развитие – България да достигне в непродължителен срок по брой на населе-

нието 10 милиона. Това той обявява в поздравителното си писмо до конгреса на много-

детните майки в България, изразявайки обществена подкрепа и признание към тях (Ди-

митров, Г. Избрани…, с. 120-121). В този случай целта е напълно обоснована и реалис-

тична. Раждаемостта в тогавашния момент е 25‰. Смъртността е от 8.5 до 10‰. Естес-

твеният прираст е изцяло положителен. Освен изселвания на население от турската ет-
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ническа общност съгласно международни и двустранни спогодби, изтичане на населе-

ние по други канали не съществува. Демографската политика от преди социалистичес-

кия период намира своето продължение, системно се допълва с нови привилегии за за-

щита на труда на жените и подобряване условията им на труд. България е с един от 

най-продължителните отпуски за майчинство, обогатява се системата за стимулиране 

на раждаемостта чрез еднократни помощи и семейни надбавки. Разширяват се правата 

и на други членове на семейството за включването им в отглеждането на децата. Дър-

жавата предоставя на младите семейства заеми с изгодни лихви за жилищно строител-

ство и битови нужди, които се опрощават при определени условия, свързани с репро-

дукцията им. Ускорено се изграждат детски заведения във всички селища на страната. 

Със споделена отговорност и принос в демографското възпроизводство участват сто-

панските организации чрез специализирани ведомствени политики – откриват свои дет-

ски ясли и градини, изграждат ведомствени жилища, предоставят заеми за жилищно 

строителство, летни лагери за отдих за децата, почивни станции и др.. Въвеждат се и 

някои неприемливи от днешна гледна точка мерки – ергенски данък, ограничения на 

абортите и др. Резултатите от обективно протичащите тенденции и от целокупната по-

литика на държавна подкрепа относно обновлението на поколенията е повече от убеди-

телен – България от 7 100 хиляди население през 1950 г. наближава още през 1960 г. 8-

те милиона (7 905 500 души), през 1970 г. населението й нараства на 8 514 900, през 

1980 – на 8 876 652. През 1988 г. страната достига най-високото си равнище по брой на 

населението - 8 981 000 

Понастоящем ситуацията е коренно различна и бъдещите неблагоприятни после-

дици от демографския срив са очертани ясно и категорично. Посоката е на продължа-

ващ числен спад и възрастово преструктуриране в полза на възрастното население при 

намален възпроизводствен, демографски и икономически потенциал. Влошени са всич-

ки демографски показатели, инверсията им е повсеместна. Инерционността е друга ха-

рактерна особеност на демографските процеси и в случая направлението й е неблаго-

приятно. Затова в оптимизма ни по отношение на демографското бъдеще най-малко 

има място надеждата за нарастващ брой население.  

Защо това не е реално? 

България като цяло е приключила с демографския преход, същността на който е 

смяната на високите равнища на раждаемост и смъртност с ниски равнища на тези два 

основни демографски процеса. Преходът настъпва у нас по-късно в сравнение с други 

европейски страни (около 20-те години на миналия век), но протича по-ускорено спря-
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мо тях (завършва в средата на 70-те години) с последващи прояви на известна разруши-

телност и деформираност в развитието на населението, прескачайки обичайния стаби-

лизационен заключителен етап на прехода (Найденова, Михова, 2011, с. 63). По същес-

тво в тези граници се осъществява преходът само в българската народностна общност, 

която е доминираща. Поради етнически специфики и очерталите се през десетилетията 

съществени разичия в демографските профили  на българската и другите две по-големи 

етнически групи – турската и ромската, – преходът при тях закъснява, има други вре-

меви интервали и проявленията му продължават да оказват известно влияние върху 

съвременните национални измерения на демографските процеси и структури.  

Към 1946 г. турската етническа общност достига 776 хиляди и оттогава под-

държа приблизително такъв брой и относителен дял (9.7-9.4% от общото население). 

Според първите официални преброявания на населението в България, турската етни-

ческа общност има по-различни равнища на раждаемостта и смъртността, съответно и 

на съотношението между тях в сравнение с българската етногрупа. Раждаемостта й е 

по-ни-ска с 18 пункта, а смъртността й – с 3 пункта. През периода 1880-1905 г. раждае-

мостта нараства от 21 на 23‰, а смъртността – от 14 на 26‰. До 1946 г. раждаемостта 

продължава да расте до 40‰, а смъртността се връща на старото си равнище (23‰). 

Фактически от тогава започва демографският преход на тази етногрупа. Раждаемостта 

спада до 23‰, а смъртността – до 9‰. Турската общност поддържа и досега положите-

лен естествен принос над репродуктивния праг при коефициент за плодовитост 2.6 деца 

на жените в края на фертилната възраст, нарастващ след нея до 3 деца. Това, което се 

очаква във връзка с бъдещата редукция на общото население е, че до 10-15 години тур-

ската общност ще слезе под прага на репродуктивното равнище от 2.1 деца. (Найдено-

ва, Михова, 2011, с. 70). В завършващия етап на демографския си преход дори при за-

пазване на сегашната й раждаемост от 16‰, приносът й за поддържане на общото рав-

нище на раждаемостта ще спада, както и естественият й прираст. 

Още по-съществено ще намалее в бъдеще приносът в тази насока на ромската 

етническа общност, за която  се предполага, че сега навлиза в първи или втори стадий 

на демографския преход. В исторически план ромската общност е известна с подобна 

на българската народност раждаемост (около 38- 40‰) при смъртност 20‰ и при сред-

ногодишен прираст 2-2.2%. От 1965 до 2001 г. ромското население у нас нараства 2.5 

пъти. Високият коефициент на плодовитост, над 3 деца средно на жена във фертилна 

възраст, може да се сравнява само с характерния за африканските народи такъв коефи-

циент, което вече е отминал етап за тях. Спадането на плодовитостта стартира вече и 
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при ромите у нас. Средният брой на децата на жени на възраст от 12 до 49 г. в тази об-

щност през 2001 г. е бил 3.2 деца. Само за  едно десетилетие през 2011 г., той е намалял  

на 2 деца. В началната фаза на демографския преход при ромите намаляващата ражда-

емост се съпътства с обратен процес при смъртността – вместо да намалява, както е в 

класическия случай, тя нараства. До постигането на нулев или отрицателен прираст има 

време, но тенденцията е налице, без да може да се предвиди продължителността на пе-

риода, в който и това ще се случи, както при българската и турската общност (Найде-

нова, Михова, 2011, с. 72-74). А това неминуемо ще се отрази на общия показател на 

раждаемостта у нас и ще бъде регистриран допълнителен спад. 

Бъдещият срив в раждаемостта ще бъде резултат и на промяната в нагласите за 

желания и реализирания брой деца в семейството. Многодетните семейства чувстви-

телно намаляват у нас. Българките, родили и отглеждащи 3 и повече деца през 2001 г., 

са били 8.8%, като относителният им дял през 2011 г. е намалял на 5.8%. При туркини-

те 3 и повече деца през 2001 г. са имали 37.5%, чийто дял е намалял на 22.3% при след-

ващото преброяване. При жените от ромската общност намалението на многодетните 

майки е най-чувствително – от 65.6% на 34.6% за същия период. Ерозира като нагласа и 

практика двудетният модел на семейството, доскоро доминиращ у нас като най-пред-

почитан. При българките майки на 2 деца през 2001 г. са били 64.6% от тях, само след 

10 години – 44.2% от тях. За същия период туркините, родили 2 деца намаляват от 

50.3% на 38.3%. При ромските жени само има нарастване на предпочитащите този мо-

дел – от 21.9 на 26.3 за визираните години. Какво се случва с еднодетния модел. През 

2001 г. с 1 дете са били 21.4% от българките, а през 2011 г. относителният им дял на-

раства на 50% т.е. повече от 2 пъти. За същия период туркините, предпочитащи едно-

детния модел нарастват от от 8.7% на 39.4%, т.е. повече от 4 пъти. Ромските майки с 1 

дете не правят изключение – те нарастват за същия период при подобно съотношение 

от 8.8% на 39.1%. 

Редукцията в броя на децата променя в неблагоприятна насока коефициентът на 

плодовитист на всяка етническа общност. За българките средният брой деца за жените 

през целия фертилен контингент намалява от 1.8 деца през 2001 г.на 1.3 деца през 2011 

г. При жените от турската етническа общност намалението е съответно от 2.4 на 1.7 

деца, при ромската – от 3.2 на 2.0 деца. 

Намаляващата раждаемост понастоящем и в бъдещия период е предпоставено и 

от дестабилизацията на семейната институция. Навлизат нови модели на семейно съ-

жителстване, в които за разлика от семействата, живеещи в брак, се раждат по-малко 



 65 

деца. В перспектива тази разлика може да бъде преодоляна, но засега важи тази прак-

тика. Освен намаляването на брачността (от 7.13‰ през 1970 г. до 2.9‰ през 2011 г.) си 

пробива път тенденцията на отказ от семейство и от родителство. 

При тези обстоятелства очакваното равнище на раждаемостта според прогнозите 

е 9.2‰ през 2030 г. Предвижданията за смъртността са за незначително, но системно 

увеличение. За 2020 год. показателят й е предвиден 15.1‰, но той вече е достигнат в 

тази си стойност още през 2016 г. Не са успоителни и перспективните виждания за ес-

тествения и механичен прираст – от -3.5‰, а през 2015 г. на -6.1‰ (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

Прогноза за населението на България, 2015-2060 г. 

 

Показатели 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Брой към 31.12, 

(хил.) 

7338 7137 6925 6712 65065 6302 6099 5894 5685 5475 

Верижни индек-

си, (%) 

99.6 97.3 97.0 96.9 96.9 96.2 96.8 96.6 96.4 96.3 

Дял на жените, 

(%) 

50.3 49.7 50.9 48.8 47.0 49.8 49.6 48.0 48.0 48.0 

Обща раждае-

мост (на хил.) 

11.6 10.5 9.5 9.2 9.5 10.1 10.3 10.1 9.9 9.9 

Обща смърт-

ност (на хил.) 

15.1 15.2 15.2 15.3 15.5 15.9 16.2 16.3 16.2 16.2 

Естествен при-

раст (на хил.) 

- 3.5 - 4.7 - 5.7 - 6.0 - 6.0 - 5.8 - 5.9 - 6.1  - 6.3 - 6.3 

Деца на една 

жена 

1.52 1.52 1.52 1.51 1.62 1.54 1.56 1.58 1.59 1.59 

Население 0-14 

години, (%) 

14.4 13.9 13.0 12.1 11.7 11.9 12.4 12.7 12.6 12.5 

Население 65  +, 

(%) 

21.1 23.0 24.8 26.2 27.7 29.5 31.9 32.8 33.9 33.4 

Средна възраст, 

(години) 

43.2 43.2 44.4 45.5 46.2 47.4 48.0 48.4 48.8 49.2 

 

Източник: Населението на България в началото на ХХІ век: Състояние и тенденции. 

София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2011, Прил. І, с. 435-444 и собствени изчисления 

 

Досегашните тенденции на външната миграция и предизвикателствата, които те 

формират за възпроизводството на населението, са основателен повод да се търсят про-

екциите им в близкото и по-далечно бъдеще. В тази насока са направени разчети за 

всички страни членки на ЕС28. Констатацията е, че общо за ЕС поради демографските 

загуби до 2020 г. се изчерпват възможностите за 1% ръст на заетите. По тази причина 

срокът за осъществяване на целите на Стратегия Европа 2020 се удължава с едно десе-
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тилетие – 2030 г. За България възможността за увеличаване броя на заетите се изчерпва 

още през следващата 2018 г. Това предполага регулиране на равнището на емиграцията 

като част от политиките за преодоляване на последиците от демографската криза. 

В идните години продължава развитието си процеса на остаряването на населе-

нието. Най-голямото предизвикателство на 21 век отправя сериозни императиви към 

политиките за населението у нас с повъзрастяването на населението като цяло, с оста-

ряването на работната сила, с нарастващите разходи за издръжката и обгрижването на 

хората в третата възраст. Към 2060 г. предвижданията за населението на 60 и повече го-

дини са то да нарастне на 2 милиона и да бъде по относителен дял 40% от общото насе-

ление. Съвкупността на лицата на 65 и повече години ще съставлява 33% от него. В 

още по-дълга перспектива – към 2100 г. те ще достигнат 40% от населението на Бълга-

рия. Тази съвкупност ще бъде съпоставяна спрямо още по-малък брой население на 

страната, отколкото сега. А проблемите с жизнения й стандарт ще стават още по-слож-

ни, потребностите от социални грижи за тези в зависимо състояние ще нарастват, тъй 

като в прогнозните разчети с най-бързи темпове расте броят на лицата във високите 

възрасти. 

Политиката за населението – в съзвучие със съвременните  

    потребности и повелите на бъдещето 

Колкото по-дълбока е демографската криза, в каквато е изпаднала България, тол-

кова по-високи са изискванията към политиката за населението. Съвременната ситуа-

ция в развитието му налага да си зададем въпроса: какво не достига или какво не рабо-

ти вече в подходите и мерките за въздействие върху демографското възпроизводство на 

страната, а и какво следва да се предприеме, за да постигнем по-добра насока и баланс 

в естественото развитие на демографските процеси и структури. 

Преди всичко, следва да се осъзнае и разбере, че създалата се демографска ситу-

ация и очертаващите се параметри на бъдещите промени в нея изискват нов тип управ-

ленско въздействие. Различни са били изискванията към политиките за населението в 

следосвобожденския период, когато възкръсналата след петвековно отоманско робство 

държава е имала за основна цел да събере отломките на пръснатия български народ и 

да съзида националното му единство и развитие. С адекватни политики, в т. ч. и демог-

рафски, тя се изправя пред предизвикателствата на намалената численост на население-

то, на ограничената територия (според Берлинския договор в границите на България са 

включени 37.5% от земите, населени с българи), свиването на българската народност, 

изселванията на значителни маси население към Турция, между което и хиляди исля-
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мизирани българи, приобщаване на оставащите у нас етнически общности, приемането 

на близо един милион бежанци българи от териториите, останали извън пределите на 

България. Възприемайки европейския път на развитие, тя създава свой оригинален опит 

за справяне с проблемите на населението и оставя образци за въздействие, чрез които 

стабилизира демографските процеси, компенсира демографските загуби, осигурява по-

минък на гражданите си и осигурява с човешки ресурси потребностите на икономичес-

кото и социалното си развитие. Тези традиции са ценен капитал в националните ни 

практики в областта на демографското възпроизводство. 

Друг тип приоритети, подходи и стимули са получили предимство в условията 

на системно нарастване на населението и възходящо развитие на всички демографски 

показатели. Това дава тласък на усъвършенстването на законодателната уредба в тази 

област, на развитието на системата от предоставяни предимства и привилегии, израз на 

признаване на социалната значимост на демографския фактор за развитието на страната 

и признание на социалната роля на майчинството (родителството). В период на стабил-

но демографско възпроизводство политиката за стимулирането му си взаимодейства с 

ценностна система и обществени норми, в които за българите семейството е крепост и 

опора, децата са изключителна ценност, а поколенческите връзки – източник на прием-

ственост в традициите, социалния опит и нравствените добродетели. 

В новата ситуация доминират и други визии в отношението към демографския 

проблем. Самият демографски проблем има други измерения. В Европа намаляването 

на население е повсеместно или предстоящо в скоро време. Естественият прираст във 

все повече страни придобива отрицателни стойности. Раждаемостта спада. Разколебан 

е самият инстинкт за възпроизвеждане. Има сериозни размествания в приоритетите за 

личностно израстване за сметка на стремежа да създадеш семейство и поколение. В 

подкрепа са редица теоретични схващания и концепции за непрекосновеността на лич-

ния живот и пространство и на решенията в тази област. Подлага се под съмнение дали 

изобщо въпросът има обществен характер и звучене. От друга страна, неолибералните 

схващания изключват потребността от държавна политика и прехвърлят грижите за от-

глеждането на новото поколение единствено на семейството или на отделния родител. 

Притиснати от стратегията на оцеляването, младите хора се лутат в лабиринти от пре-

дизвикателства – несигурна заетост, ниски доходи, дефицит на социална защита и си-

гурност, трудности в личностната реализация, неувереност по отношение на бъдещето. 

В този омагьосан кръг те следва да вместят семейните и репродуктивните си нагласи. 

Тези щрихи обаче въобще не изчерпват цялата сложност и трудност на разрешаването 
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на демографския проблем. Но е очевидно, че редица политики и мерки в тази област 

стават непригодни и не дават очаквания ефект. А и че е нужна принципно нова по ха-

рактер политика за овладяване на пораженията от кризата, но и за приземяването й към 

такива приоритети, които биха въздействали на съвременните млади хора да стигнат до 

тяхната истина за собственото им възпроизвеждане, за продължението на рода, на на-

цията като ценност и извор на удовлетворение от живота. 

В най-общ план се налага виждането, че при сложилата се обстановка по-под-

ходящо за регулирането и балансирането на демографските процеси е възприемането 

на политика за населението, разбирана в много по-широк план, отколкото  прилаганата 

досега. За разлика от демографската политика, която включва само стимули с пряко 

отношение към решението за раждане на дете и процеса на отглеждането му, политика-

та за населението има много по-широк обхват. Тя разширява обсега на въздействията 

чрез постигане на по-висок икономически растеж, повишаване на доходите, на равни-

щето на заетостта, а и трябва да отчита потребността от по-висок здравен статус. В този 

обсег намира своето място образованието, професионалната подговка и социализацията 

на младото поколение, с отношение към качествените показатели, усвояването на тра-

диционните ценности. Присъща функция на политиката за населеиието е регулирането 

на миграцията и териториалната структура на населението. От съществено значение в 

случая са направленията, с които се цели усъвършенстването на околната и социалната 

среда – жилищното осигуряване, социалното дело, медицинското обслужване, условия-

та за отдих, осмисляне и ползотворно използване на свободното време. По този начин 

политиката вече следва да обхваща повечето или дори всички основни житейски облас-

ти, а и начина на живот, като основните съдържателни направления на политиките се 

очертават в контекста на демографските параметри в три главни направления: социал-

ноикономически, правни и социалнополитически (Народонаселение, 1994, с.329). 

За постигане на позитивни промени в демографското развитие обаче България се 

нуждае от национално съгласие и стабилна приоритетност в отношението към нейното 

демографско настояще и бъдеще. Това вече предполага да се надраснат политическите 

страсти и противопоставяния, етническите и религиозните различия в името на тази 

национална кауза. Този мащабен проблем предполага обединените усилия и споделена-

та отговорност на държавата, на гражданското общество, на стопанските организации, 

за които възпроизводството на населението е източник на човешки и трудови ресурси. 

Достатъчно тежък данък платихме на неолибералните виждания, съгласно които дър-

жавата се оттегли от стимулирането на репродуктивното поведение и стовари тази 
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грижа основно на семейството и то в условия на колосално масово обедняване, силно и 

дълготрайно нарушена заетост, а пък и на намаляваща социална защита и сигурност. 

Наложително е демографските сътресения, които страната преживява, да се ос-

мислят в един много по-широк и дълбок контекст, засягащ и  националната й сигур-

ност, а така също и мястото й в геополитическото пространство. Значителното намаля-

ване на населението, възрастовото преструктуриране, промяната в етничесата й струк-

тура, при това на фона на нарастващото в глобален мащаб човечество, включително в 

съседни страни на Балканите, реално и перспективно поставя България в нова трудна 

ситуация, сериозно намалява шансовете й за влияние в международен и регионален 

мащаб, а и се отразява солидно на нациналното самочувствие и битие на гражданите й. 

Нов подход е нужен и към влаганите средства за демографски растеж. Все още 

не се разбира, че на практика това не са просто разходи, а социални вложения с висока 

ефективност и възвръщаемост. Илюзия е да очакваме пълна стабилизация на икономи-

ческото развитие, и че едва тогава можем  да отделяме средства в тази насока. В съвре-

менни условия демографските предизвикателства са в състояние да обезсмислят и про-

валят икономическите ни планове. Икономиите в тази област, ограниченията, които се 

практикуват по време на кризи или трудности от стопанско естество впоследствие стру-

ват много повече на обществото, а и трудно се преодоляват, проектирани в бъдещето. 

Провежданата демографска политика има нужда от устойчивост, системност и 

последователност. В противоречие на това, обичайна практика по време на прехода е 

многократно и волунтаристично да се променят мерки или отнемат права, свързани със 

социалната защита на майчинството. Непоследователността, липсата на приемственост, 

прекъсването с оправданието за извънредни ситуации, ерозират доверието към инсти-

туциите, предизвикват отлагания на демографски събития, които могат и да не се със-

тоят, създават доста колебания относно очакваната социална подкрепа за родителство. 

Поради тези причини в някои демографски измерители, в които в определени минали  

години са били вече постигнати известни позитивни резултати, сега те стават временни, 

при това и без гаранции да бъдат стабилно затвърдени като трайни и мощни тенденции. 

Ключов момент в провежданито на политиките за населението е, че за намиране 

на противодействие на демографските предизвикателства е необходим широк обхват на 

факторите, допринасящи за тях – обедняване, нарушена заетост, намаляваща социална 

защита и сигурност, променени жизнени приоритети и ценности. В съвременното де-

мографско възпроизводство косвените въздействия имат по-голяма сила върху брачни-

те и репродуктивни нагласи и се конкурират с преките стимули в тази насока. Профе-
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сионалното и кариерно развитие понастоящем често имат солиден приоритет пред се-

мейните и родителските ориентации в жизнените планове на младото поколение. Проя-

вява се също вече и явлението отказ от семейство и съзнателно бездетство, което е съв-

сем непознато досега в българските традиции (Михова, 2013, с. 221-230). 

Що се отнася до съдържателните аспекти на мерките за стимулиране на демог-

рафското възпроизводство, там се открояват – като приорететни – няколко проблема. 

Притисната от намаляването на населението, от недостига на млади хора, които 

да заместят излизащите от активна  възраст трудови ресурси, страната ни ще продъл-

жава да провежда определена пронаталистична политика с оглед достигане на поне 

средноевропейското равнище на раждаемост и по-високо качество на новите човешки 

попълнения. Въпреки кризисните явления и съпътстащите ги икономически трудности, 

въпреки недостига на материални и трудови ресурси, на компетентните законодателни 

и управленски институции им предстои сериозно, а пък и спешно да преразгледат 

стойностите на предоставяните средства, които понастоящем са символични и засягат 

само майките в семейства с определен праг на доход на едно лице (350 лв.). По същест-

во в случая се осъществява дискриминация по признака имуществено състояние, лиша-

вайки семейства с реални нужди от подкрепа по отношение на издръжката на децата. 

От каквато и гледна точка да бъде оценен такъв подход, е дълбоко неправилно да бъдат 

стимулирани само маргинализирани или пък на границата на маргинализацията се-

мейства. Защото с такъв доход са именно подобни семейства. Защо обаче семейства с 

нормални за средния жизнен стандарт доходи ще бъдат изключвани от държавно съ-

действие? И за какви по-добри качествени показатели на новото поколение ще говорим, 

когато подкрепата ни се изчерпва единствено и само със средствата, предназначени за 

оцеляване. Сега социалната цена на майчинството след изтичане на платения отпуск до 

навършване на 2-годишна възраст на детето се свежда до 77% от минималната работна 

заплата, а чрез еднократните помощи и семейните надбавки въобще не се търси съпос-

тавимост с реалните разходи за отглеждане на децата, а и те не се индексират своевре-

менно или изобщо. Чрез внимателен анализ на демографските профили на основните 

етнически общности у нас е важно много правилно да се прецени кое дете по поредност 

ще бъде стимулирано приоритетно, за да не се получава така, че най-ощетяваната да 

бъде, както фактически се случва именно в годините на прехода, българската народ-

ност. Оповестеното от партия ГЕРБ намерение да се стимулира основно третото дете в 

семейството трябва бъде съпътствано от разкриването на реалността за крайния резул-

тат, който ще се получи. От българките със завършен репродуктивен цикъл (12-49 г.) 
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три деца имат 4.6% от тях. Жените от турската етническа общност в същата възрастова 

група, които имат 3 деца, са 38.3%. Ромските жени с 3 деца са 26.0%. Тук изобщо не 

става дума за поддържане на дискриминационни виждания спрямо небългарските общ-

ности. Защото горчивата истина е, че при ограничените финансови ресурси на страната 

дискриминирани се оказват именно семействата от българската народност. Те са тези, 

които имат доход под определения минимуми и голяма част от тях не получава детски 

надбавки. При тях няма трето дете и те остават извън системата за стимулиране в този 

случай. Ако обаче се съобразяваме с настъпилите реалности, на този етап приоритетно 

подпомагане следва да има второто дете, защото като преобладаващ, но рисков за на-

цията и държавата, модел все повече се налага еднодетното семейство. А ако много 

внимателно наблюдаваме тенденциите, скоро може да се наложи да се спасява и първо-

то дете. 

Задълбочаващата се диференциация в социалния статус на лицата у нас, разли-

ките в материалното и финансовото им състояние, в образователното и общокултурно-

то им равнище и интереси още сега реално поставя пред различни и тежки изпитания 

универсалния подход в провеждането на демографската политика. Очевидно и в бъде-

ще – освен по социално положение, поредност и брой на децата – ще трябва да се отиде 

и много по-далеч, като се даде право на майките сами да избират между различни вари-

анти относно продължителността на родителския отпуск и съответстващия на тях раз-

мер на месечните суми като обезщетения по време на платения отпуск за майчинство. 

Ефективност на съвременната демографска политика за поощряване на раждае-

мостта обаче и реално е практически невъзможна без в нея да намери полагащото му се 

място проблемът за съвместяване на професионалната изява със семейната и майчинс-

ката роля на жените, респективно така също и на родителската роля на мъжете. Тепърва 

се очаква обогатяване и утвърждаване на практиките по месторабота в помощ на отг-

леждането на децата и обгрижването на възрастните родители в посока именно на раз-

ширяване възможностите за гъвкаво работно време, дистанционно изпълнение на слу-

жебните задължения, избор на предпочитан режим на работно време и други подобни. 

В новия период на демографските реалности и следкризисно стабилизиране на 

населението като отправен момент в политиките за възрастните хора се утвърждава 

позицията – разкриване на потенциала на възрастните хора като важен ресурс в разви-

тието и гарантиране на техния достъп до твърде разнородните ресурси на обществото. 

Това изменя или следва перспективно и ползотворно да променя гледната точка към 

тях не само като към потребители на социално подпомагане  и услуги, но така също и 
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като солидни носители на трудови резерви, социален опит и като създатели на общест-

вени блага с принос към икономическия и и духовния растеж. Прилагането на такъв 

подод ще внесе по-голяма балансираност в поколенческите отношения в посока на по-

голяма солидарност и сътрудничество, а и ще допринесе за интегритета на обществото. 

Демографската съдба на отечеството ни обаче не винаги е била благосклонна и 

често я е изправяла пред невероятни сътресения и тежки демографски загуби. Но бла-

годарение на дълбокия корен и изключителната виталност на народа си, тя винаги е 

намирала сили да се справи с тях, за да съхрани националната си идентичност и да про-

дължи рода български. Да се надяваме, че и сега ще се получи по същия начин! 
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 „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА” 

КАТО МАТРИЦА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ 

Емилия Ченгелова 

В социалната тъкан на трансформиращото се българско общество са вплетени 

широк диапазон от сенчести икономически практики. „Икономиката в сянка” (shadow 

econo-my) е най-широко разпространеният вид на неформалната икономика1. Според 

оценките на различни изследователски групи, през 2013-2014 г. относителният дял на 

„икономиката в сянка” в България е около 31-32% (Schneider, 2013; Ченгелова2, 2013, 

2014). Анализът на същността и природата на сенчестите практики дава основание да 

се направи общата констатация, че „икономиката в сянка” е обективно детерминиран и 

присъщ компонент от икономическата среда на съвременните общества, изразяващ се в 

съзнателно нарушаване на действащи регулации за извършване на стопанска дейност 

(Ченгелова, 2013, 2014). 

В трансформиращото се българско общество сенчестите икономически практики 

(shady practices) са далеч от това, което би могло да се дефинира като спорадично сре-

щащо се неформално поведение. Напротив – сенчестите практики приемат размери на 

широко разпространено и получило заради това своеобразна социална „легитимация” 

алтернативно поведение (индивидуално и корпоративно) с цел търсене на възможности 

за извличане на бързи, лесни и максимални печалби. Не можем да упрекнем предприе-

мачите в това, че цялото им поведение е мотивирано от преследването на печалба, за-

щото една от отличителните характеристики на предприемачеството е тъкмо стремежът 

да се натрупва печалба. В тази връзка възникват поне два методологически проблема. 

Първо, сенчестите икономически практики са нелегитимни действия, които се извърш-

ват напълно съзнателно и целенасочено с намерение да се извлекат сравнителни пре-

димства или да се попречи на други агенти на пазара за реализиране на ефективно па-

зарно поведение. Второ, в смисъла на теориите за предприемачеството (Шумпетер, 

Хайек, Мизес, Дракър) поведението на една голяма част от действащите стопански су-

                                                 
1 Неформалната икономика е родовото понятие, обозначаващо всички нарушения на формално същест-

вуващите регулации, извършвани от икономически субекти или индивиди при реализирането на стопан-

ско поведение. Неформалната икономика обхваща изключително широк диапазон от нелегитимни прак-

тики, които са хетерогенни по своя характер и според изпълняваните от тях функции. Неформалната 

икономика се подразделя на три основни вида: 1) „икономика в сянка”; 2) криминализирана икономика и 

3) домашно стопанство. В настоящия текст се визират само тези практики, които се отнасят към „иконо-

миката в сянка”. 

2 Става дума за поредицата от изследвания, реализирани в рамките на изпълнения от АИКБ проект „Ог-

раничаване и превенция на неформалната икономика“ (2009-2014 г.). 
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бекти дори не би могло да бъде дефинирано като предприемаческо, тъй като то в ника-

къв случай не може да се дефинира като иновативно поведение, „основен двигател на 

прогреса” или „фундаментален първоначален импулс на търговската промяна” (по 

Шумпетер)3. Тук не става дума и за „предприемаческия мениджмънт” и предприема-

ческата икономика на Питър Дракър. По своята същност, неформалното (сенчестото) 

икономическо поведение се оказва спекулативно поведение, което използва като свое 

основание несъвършенствата и пропуските в институционалната среда (разбирана в 

                                                 
3 Йозеф Шумпетер (Joseph Schumpeter, 1883-1950) е първият икономист, който предлага цялостен модел 

на предприемачеството. Основните елементи на този модел са свързани със стопанския кръгооборот, 

който е вариант на идеята за общото статично равновесие (в смисъла на Валрас). В системата на Шумпе-

тер предприемачеството е това, което нарушава кръгооборота и води до създаване на неравновесие в 

равновесието. Основният фактор за ръста на производителността е конкуренцията между предприемачи-

те. Шумпетер пише за съзидателно рушене, разбирано като закриване и откриване на фирми и работни 

места. За него предприемачите са „истинският мотор на икономическото развитие”, те придават първо-

начален импулс на търговската обмяна. Предприемачеството не е професия, а състояние, при което се 

предприемат трудни, извънрутинни задачи. То е иноваторство, изисква воля и качества за въвеждане на 

нови идеи, а и за прилагане на нови методи за производство, за откриване и налагане на нови източници 

на суровини, за нова елементи на организацията на труда. Затова предприемачеството носи в себе си 

голяма доза риск. Развитието на теориите за предприемачеството тръгва от Ришар Кантийон (Richard 

Cantillon, 1680-1734), за когото Шумпетер пише, че е първият икономист, успял да отграничи и ясно да 

опише ролята и функцията на предприемача. Приема се, че Макс Вебер (Max Veber, 1864-1920) е един от 

основните подбудители и духовните бащи на съвременното предприемачество. Предприемаческата кул-

тура заема централно място в обяснението на Вебер за възхода на западноевропейския капитализъм. 

Вебер показва как в конкурентната среда на капитализма протестантските предприемачи са тези, които 

опирайки се върху приети вече от една общност етични норми и морални правила, печелят съревновани-

ето и заемат водещи позиции. Алфред Маршал, в своя труд „Принципи на икономиката”, през 1890 г. 

твърди, че съществуват четири фактора на производството: земя, труд, капитал и организация. Организа-

цията е координиращия фактор, който свързва останалите фактори и Маршал считал, че предприемачес-

твото е движещият елемент, който създава организацията. Като създават творчески организациите, пред-

приемачите според Маршал създават нови продукти или подобряват плана за производство на съществу-

ващите продукти. Вернер Зомбарт (Werner Sombart, 1863-1941) прави недвусмислен принос в изяснява-

не ролята на предприемачеството, като счита, че предприемачът е „изобретателя, учения, организатора, 

търговеца и завоевателя” и е присъщ единствено на капиталистическата стопанска система. В контекста 

на теорията за статичното равновесие, Джон Бейтс Кларк (John Bates Clark, 1847-1938) отделя специал-

но място на изследването на ролята и специфичната функция на предприемача. За Кларк предприемачес-

твото е динамичен фактор, координиращ производствените фактори с оглед на задоволяване на човеш-

ките потребности и реализиращ усъвършенствания в производствения процес. Едуард Хайман (Eduard 

Heimann, 1889-1967) разглежда пазара като естествен регулатор на общественото производство и обос-

новава премахването на частната собственост върху производствените фактори. Според Хайман, предп-

риемачите работят за държавата, конкурират се на пазара и това води до необходимата „социализация” 

на пазара. Той поставя начало и на дискусията за съотносителността между социалната политика на дър-

жавата и свободата на предприемачите, в т. ч. въпроса за стимулите на държавните предприемачи и на-

личието им при активна социална политика на държавата. Фридрих А. Хайек (Fridrih A. Hayek, 1899-

1992) развива теорията за пазара като координационен механизъм, който прави съвместими разнообраз-

ните човешки планове, намерения, очаквания. Хайек поставя нова концептуална рамка на разбирането за 

пазара, в което предприемачът играе водеща позиция. Лудвиг фон Мизес (Ludwig von Mises, 1881-1973) 

създава един от най-доб-рите теоретични модели на предприемачеството, като продължава австрийската 

линия на изясняване същността на предприемачеството чрез противопоставянето му на статичната рав-

новесна икономика. Той смята, че пазарът е сложен процес, намиращ се в непрекъсната промяна. Мето-

дологическа основа на теоретичната икономика е праксеологията като обща теория на човешкото дейст-

вие. Основна фигура (homo agens) за Мизес е действащият човек, който има своите цели, които се стреми 

да постигне, а и идеи как да направи това. В по-ново време Питър Дракър развива идеята за предприе-

маческото общество и предприемаческата икономика. Изследвайки американската икономика, той стига 

и до заключението, че предприемачеството е преди всичко социално-психологическо явление. 
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смисъла на Норт), а и което меркантилно „оправдава” използването на нелегитимни 

средства за постигане на лични или корпоративни пазарни цели. 

Сенчестите икономически практики в България, макар и да са своеобразен нас-

ледник на „втората икономика” от времето на държавния социализъм, са обективно 

детерминиран продукт на радикалната трансформация на обществото и извършващата 

се едновременна промяна във всички основни области на социално политическия жи-

вот4. Този вид нарушения на действащите формални регулации бяха отличителна ха-

рактеристика на началните години на българския преход, а с времето, вместо да бъдат 

ограничени, те приеха още по-широки размери и достигнаха нива от 42% през 2010 г.5. 

Впрочем, през 2013-2014 г. се отчете и първата позитивна тенденция за спад на сенчес-

тите икономически практики до 31-32% през 2013-2014 г. В контекста на изследването 

на „икономиката в сянка” като особен вид девиантност, тенденцията за намаляване на 

сивите практики е също така много важна, тъй като може да се възприеме и като инди-

кация за настъпващи промени в структурата на общественото мнение, или на публич-

ните нагласи за т.нар. сиви практики. 

В контекста на увеличаващите се тенденции на девиантност това ни препраща 

към основния проблем на трансформиращото се българско общество - състоянието 

на дълбока и устойчива във времето аномия, която обуславя тежки последствия във 

всички области на социалния и икономическия живот. 

1. Аномията в българското общество - индуктор на девиантност 

В социологическата литература широко се дискутира състоянието на аномия, в 

което се намира българското общество в процеса на трансформация към пазарна ико-

номика и политически плурализъм. В последно време водещи български изследователи 

подлагат на системен анализ същностните характеристики на аномията в българското 

общество, които са основа и причина за пораждането и масовото разпространяване на 

различни форми на девиантно поведение (Владимиров, Ж., Кацарски, И., Тодоров, Т., 

                                                 
4 Изследователите на българския преход отбелязват изрично, че специфична черта на трансформацията 

на българското общество е извършването на едновременни радикални промени във всички основни об-

ласти на социално икономическия живот. Преходът се изразяваше основно в смяна на отношенията на 

собственост, което доведе до промяна на типа на обществените връзки и структури, както и до промяна 

на представите за солидарността (в смисъла на Дюркем). Органичната солидарност беше заменена от 

механична солидарност, базираща се на друг, нов тип отношения и по-слаба социална кохезия, а иконо-

мическият опит на индивидуално ниво (от времето на държавния капитализъм) послужи като база за 

развитие на мрежите от втори и трети вид ( в това число за развитие на неформалните практики в иконо-

миката. По тези въпрос по-детайлно  виж Спасова, 2013: 75-76). 
5 По данни от националното представително изследване сред работодателите в България (2010 г.), реали-

зирано по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълнен от АИКБ в парт-

ньорство с КНСБ. 
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Баджаков, М., 1998; Фотев, 2009; Димитров, 2009; Златанова, 2013; Ерменов, 2013; Бек, 

2013). В контекста на значителния ръст на сенчестите икономически практики през 

периода 2000-2010 г. този въпрос придоби специфична значимост. 

Аномията6 в българското общество е аномия на крайностите и изострените 

процеси на социална отчужденост и атомизиране, демонстративни прояви на мо-

рално безразличие, грубо неспазване на моралните норми и императиви, открито 

афиширане на акта на поставяне на личните интереси над груповите и тотално 

неглижиране на „другите”, „... поразителна липса на социалност, на споделен анга-

жимент към съществуването ни като общество” (Димитров, 2009: 93). 

Задълбочаването на състоянието на аномия на българското общество е съпрово-

дено от радикален разпад на ценностите и социалните норми, силен спад в междулич-

ностното доверие и доверието към социалните институции. Европейското изследване 

на ценностите (четвърта вълна, 2008 г.) констатира, че с годините на прехода тревож-

ността и несигурността в българското общество нарастват, а доверието, тази невидима 

ос на обществото, критично намалява. „Съвременното българско общество – пише 

Бояджиева, е пронизано от междуличностно недоверие, което разкъсва социалната му 

„тъкан” и по този начин основите на неговата цялост и идентичност.” (Бояджиева, 

2009: 34). Недоверието расте по всички наблюдавани показатели и засяга всички ос-

новни аспекти на политическото и социалното поведение на индивидите. Българското 

общество се оказва общност на скептично и враждебно настроени, отчуждени и капсу-

лирани в своето личностно битие атомизирани индивиди. Анализът на динамиката на 

междуличностното доверие и доверието към социалните институции в българското 

общество показва, че топящото се доверие (във всичките му основни измерения) е при-

чина за ежедневното възпроизвеждане на модели на поведение, доминирани от неси-

гурност, фрустрации и напрежение, а това води до разпадане на социалната спойка: 

„Образно казано, социалната тъкан на нашето общество е разкъсана и „проядена” - 

тъй като хората се отнасят с недоверие помежду си и към социалните институции, 

                                                 
6 АНОМИЯ (грц. а - отрицателна частица и nómos - закон; нарушаване на закона) - състояние на об-

ществена система, при което моралните и традиционните норми, законите и правното регулиране, 

обичайните правила за обществено поведение отслабват своето действие. Голяма маса от хора и гру-

пи, общности и институции не се съобразяват с тях, нарушават ги. Пренебрегва се принципът на соли-

дарност и се преминава към принципа на силата и бруталността. Искат се права и облаги, като се 

пренебрегват обществените задължения и дълга. Индивидуализмът и егоизмът в масовото обществе-

но поведение надделяват над колективизма и чувството за интегрираност и социална принадлежност. 

Така в обществото като цяло се натрупва рискова маса на конфликтност и деструктивност, то за-

губва своето равновесие и устойчивост, влиза се в спирала на обществена криза” (Мирчев, http://assa-

m.com/sociologia32.php). 
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те се оказват в жизнена ситуация, която всекидневно произвежда напрежение и не-

сигурност.” (Бояджиева, 2009: 62-63). 

Отличителна черта на българското аномично общество е лавинообразното на-

растване на броя на индивидите, прибягващи до девиации с цел реализиране на своите 

жизнени цели. „Става дума за аномия на постоянните травматични шокове и ситуа-

тивни удари, на жизнения срив, на които са подложени и бележат живота на мно-

зинството българи. Проблемът се заключава в това, че продължителното състояние 

на аномия, в което се намира обществото, налага нови ценности, нормативи и прави-

ла на поведение, прокарвани от корумпиран елит, мафиотски, сенчести и криминални 

структури, с което се стимулира създаването на паралелни социални отношения и 

социален ред, който размества по необратим начин всички страни от нашия живот. 

Тя създава особена, специфична социокултурна среда и групови интереси, които в 

болшинството от случаите тласкат в различни посоки, модифицират обществените 

отношения и процеси, задават промени, които са в състояние да блокират успешното 

осъществяване на належащите реформи, задържат динамиката на трансформаци-

онните процеси, не създават необходимите и достатъчни предпоставки за устойчиво 

развитие” (Ерменов, 2013). Авторът обръща специално внимание на факта, че посто-

янното състояние на аномия „стимулира” раждането на нови вълни от девиантност и 

неизбежно води до притъпяване на чувствителността на обществото към нарушенията 

на моралните императиви. В този контекст се повишава търпимостта и толерантността 

към нарушенията във всички обществени области. Нещо повече, колкото повече и по-

масово разпространени са нарушенията на социално санкционираните норми, 

толкова по-високо е нивото на толерантност към всякакъв род нарушения. 

За изграждането на общ фон на масова социална търпимост и неглижиране на 

девиациите допринася и широкото им отразяване в медиите и превръщането им в пос-

тоянен обект на публичния дебат. Протичат процеси на дълбоки личностни и ценност-

ни трансформации, които резултират в засилване на социалната дисперсия и утвържда-

ване на модели на неприкрита отчужденост от проблемите на „другите”. В преоблада-

ващия случай индивидите реагират на публично артикулираните примери за девиант-

ност със засилваща се алиенация, което допълнително катализира процесите на „раз-

късване” на социалната тъкан на българското общество (в смисъла на Бояджиева, 

2009). На лавината от примери за отклонения от социално приемливото поведение ин-

дивидите реагират най-напред с тревожност, която постепенно преминава в раздразни-

телност, а след това – и в засилена личностна капсулираност или отчужденост. В тази 
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връзка Златанова предупреждава, че „ ... непрекъснатото наблюдение на деструкция и 

бруталност води до възприемането им като нещо естествено и до намаляване на чув-

ствителността към тях. Това е първата стъпка към научаване на девиантно поведе-

ние. Днес непрекъснато сме изложени на влияния, които бавно намаляват чувстви-

телността ни към отрицателните ефекти на девиантното поведение. Изложените 

на подобни послания започват постепенно да свикват с това. Те ни изглеждат все по-

малко шокиращи и приемливи” (Златанова, 2013). Ако се взрем във фактите, става оче-

видно, че постоянното експлициране и засиленото публично говорене за бруталността 

и деструктивността оказват негативен ефект върху нивото на толерантността на общес-

твото към нарушенията на социално санкционираните норми и моралните императиви 

– вместо порицание и осъждане, трансформиращото се българско общество развива 

своеобразно „социално дебелокожие” и резистентност към социалната проблематика. 

Вместо повишена чувствителност, се забелязва точно обратното – пасивно възприемане 

на ръста на девиациите и засилена индиферентност към масовото погазване на социал-

ните норми. Моралните императиви загубват санкциониращата си сила и се стига до-

там, че широкото разпространение на девиациите (и превръщането на част от тях дори 

и в нова нормалност) принуждава коректните индивиди да прибягват към девиантност, 

за да бъдат социално адаптивни и да постигат жизнените си цели (Ерменов, 2013). 

Но ако девиациите са масово разпространени и някои от тях са приели характе-

ристиките на нова „нормалност” в условията на трансформиращото се българско об-

щество, това обстоятелство вече поставя и въпроса за необходимостта от целенасоче-

но изучаване на различните видове девиации. Изследователите на отклоняващото се 

поведение обръщат внимание върху динамиката на представите на обществото за деви-

ациите, като посочват, че периодически обществото преформулира и/или разширява 

правилата, придавайки по този начин легитимност на нови правила и поведенчески 

модели. Когато определени модели и жизнени стратегии придобият статус на масово 

разпространени модели на поведение („защото така правят всички”), те започват да 

се борят за своето „легитимиране” в контекста на социалната нормалност. Формират се 

нови хабитуси и нови полета, в рамките на които това поведение е нормално. В тази 

връзка възниква и следващият въпрос – за кои прояви на девиантност може да се прие-

ме, че са загубили същностните си характеристики като отклонение от нормалното, 

нарушение на социално санкционираните морални императиви, а и са се превърнали в 

елемент от нови, социално „легитимирани” и „нормални” хабитуси? Като са абстрахи-

раме от множеството възможни планове на осмисляне на този въпрос, тук ще пробле-
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матизираме един конкретен негов аспект – въпросът дали сенчестите икономически 

практики девиация са и ако да, то защо и как те са възможни, или пък може ли да 

се говори и за субкултура на неформалността? 

При опита да се отговори на този въпрос ще се изхожда от разбирането, че „де-

виантното поведение възниква като резултат на невъзможност на агентите да се 

справят с проблемна ситуация - на аномия и занижен социален контрол - и се прилага 

с цел адаптация или създаване на нови форми на интеграция” (Спасова, 2013). 

2. Сенчестите икономически практики като проява на девиантност 

2.1. Същност и видове сенчести икономически практики 

Сенчестите икономически практики дублират всички основни елементи на про-

изводствено-технологичния процес по създаването и разпределението на стоки/услуги. 

Те са паралелна икономическа реалност, обхващаща всички сфери и сектори на 

икономическия живот и изпълняваща специфични социално икономически фун-

кции (в зависимост от характера на производството, особеностите на полагането на 

труд в тези сфери и типовете размяна, които дублира). 

Анализът на икономическите реалии в трансформиращото се българско общест-

во показва, че най-масово разпространени7 са следните три вида сенчести (сиви8) 

практики: 1) сивите практики, възникващи по повод регламентирането и полагането 

на труд, необходим за създаването на стоки или услуги; 2) сиви практики, свързани със 

спазването на действащото финансово законодателство, и 3) сиви практики при отчи-

тането на обемите и резултатите от осъществените икономически дейности (спазване 

на данъчното законодателство). Трите вида сенчести или сиви практики са свърза-

ни с нарушаването на трудовоправното и осигурителното, данъчното и фискално-

то законодателство. 

Анализът на моделите на стопанско поведение на икономическите субекти по-

                                                 
7 По данни от серията емпирични социологически изследвания, реализирани в рамките на проект „Огра-

ничаване и превенция на неформалната икономика“ (изпълнител на проекта АИКБ, 2009-2014). 

8 Сред съществуващите множество понятия авторът работи с понятието „икономика в сянка“ (shadow 

economy) - най-точният теоретичен конструкт за обозначаване на специфичните нарушения на действа-

щото законодателство, извършвани от икономически субекти в процеса на дадена стопанска дейност и 

целящи адаптиране, омаловажаване, неглижиране, отхвърляне и целенасочена промяна на институцио-

налната среда. От своя страна, „икономиката в сянка“ се подразделя на сива икономика (т.е. нарушения, 

извършвани от легитимно съществуващи икономически субекти) и скрита икономика (дейност на „неви-

дими” за търговските регистри субекти). В този смисъл в настоящия текст се работи с понятията сенчес-

ти икономически практики и сиви икономически практики, като с тях се обозначават специфичните 

форми на нарушаване на законово установените нормативи. Сенчести и сиви практики се употребяват 

реално и като понятия-синоними. 
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казва, че в условията на трансформиращото се българско общество немалка част от 

субектите прибягват до използване на нелегитимни практики и в други три области, 

отнасящи се до някои ключови аспекти в организацията на производствените про-

цеси: 1) създаване на организационни предпоставки за реализиране на стопанско пове-

дение и икономическа дейност; 2) генериране на суровини и материали, необходими за 

осъществяване на предмета на дейност; 3) пласмент и дистрибуция на произведените стоки/услуги. 

Виж Фиг. 1: 
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Фигура 1. Шестте вида най-разпространени сиви практики в българския икономически живот 

 

2. Сиви практики при закупуване на суровини и материали, необходими за 

осъществяването на предмета на дейност 

 

1. Сиви практики при създаването на организационни предпоставки и 

условия за стартиране и реализиране на стопанско поведение. В това число, 

закупуването на лицензии, патенти, софтуерни продукти 

 

4. Сиви практики в пласмента и дистрибуирането на произведените 

стоки/услуги 

 

3. Сиви практики в трудовоправните и осигурителните отношения 

 

6. Сиви практики в прилагането на данъчното законодателство 

 

5. Сиви практики в прилагането на фискалното законодателство 

 

СИВИ ИЛИ СКРИТИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИ 
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Най-добре описани и изучени са сивите практики, които се свеждат до нару-

шение на трудовоправното осигурителното законодателство, данъчното и фискал-

ното законодателство. Идентифицирани са 18 основни сиви практики, всяка от които 

има различен характер, интензитет, обхват, механизми за осъществяване и по специфи-

чен начин влия на легитимното функциониране на икономическите субекти. Част от 

практиките касаят индивидуалното поведение на наетите лица, докато други описват 

действия и състояния на икономически субекти (предприятия, фирми, холдинги и т.н.). 

Емпиричните данни от цитирания проект сочат, че най-широко срещаните сиви 

практики са работа на договор с фиктивни клаузи (работа на договор за определена су-

ма и допълнително необлагаемо кешово плащане „на ръка”), работа без договор, пла-

щане на осигуровки върху суми, по-малки от реално получаваното възнаграждение за 

труд, неотчитане на реалните продажби, неплащане на дължимите данъци, полагане на 

извънреден труд без плащане или с доплащане на „пари в пликче”, работа при вредни 

условия на труд, неплащане на мита и акцизи, корупционни практики, печелене на об-

ществени поръчки с нагласени конкурси и др. 

В специализираната литература за сиви практики на етап създаване на орга-

низационни предпоставки за реализиране на стопанско поведение пишат единстве-

но някои руски автори (Радаев, 2001: 8). В българската изследователска литература 

въпросът е поставен съвсем наскоро (Ченгелова, 2013: 171-172). Сиви практики в тази 

област могат да възникнат по отношение на практически всички елементи от създава-

нето на организационни предпоставки за стартиране и реализиране на стопанско пове-

дение: придобиване на права на собственост върху производството, легализиране и 

лицензиране на дейността, технологично обезпечаване, изграждане на мениджърски 

структури. Наемането на персонал също би могло да се отнесе към тази област, но в 

рамките на разграничение на шест основни вида сиви практики, регламентирането на 

отношенията между работодателя и наетите лица, то се отнася към групата на сивите 

практики в трудовоправните и осигурителните отношения. 

Други две области (генериране на суровини и материали, необходими за осъ-

ществяване на предмета на дейност и пласмент, и дистрибуция на произведените сто-

ки/услуги) за пръв път са предмет на нарочен анализ през последните 2-3 години (за 

повече детайли виж Ченгелова, 2013а, 2013в, 2014а). Това са особени сиви практики, 

които позиционират икономическите субекти или като легитимно функциониращи су-

бекти, или като субекти в „зоната на здрача”. 
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Прилагането на един вид сиви практики автоматично води до необходимост 

от прилагането на други видове. Така, ако не са закупени необходимите лицензи, ако 

суровините за едно производство са нелегитимно генерирани и необходимият персонал 

е нает в нарушение на трудовоправното законодателство, се налага и висока степен на 

сивота върху целия производствен процес, включително и върху пласмента на произве-

дените крайни стоки или услуги. Ако едно производство или дейност не се легитимира 

още при самото си иницииране (чрез формално регистриране в търговския регистър), 

това обрича целия по-нататъшен процес на сивота и скритост по отношение на закона. 

2.2. Причинно-факторна детерминираност на сенчестите икономически 

практики 

В основата на „икономиката в сянка” стои комплекс от взаимосвързани соци-

ално икономически, институционални (нормативно административни), ценностно 

нормативни и народопсихологически фактори. Най-общо, характерът, обхватът и 

формите на проявление на сенчестите икономически дейности се обуславят от екзо-

генни (външни определители) и ендогенни (вътрешно присъщи) фактори. Спрямо ге-

незиса на сенчестите икономически практики и тяхното постоянно възпроизвеждане, 

различните факторни влияния могат да се разграничат също така и по следния начин: 

1) Предпоставки и фактори за възникване на „икономика в сянка” в транс-

формиращото се българско общество. Към тази категория се отнасят, най-общо, три 

вида предпоставки: икономически, социални и институционални. 

В условията на цялостна социално-икономическа трансформация, първос-

тепенни фактори се оказват рязката промяна в модусите на управление на соци-

ално-икономическите процеси и възникналото в резултат на това институционал-

но безсилие. И населението, и работодателите бързо разбират, че са попаднали в ситу-

ация на нормативна „безтегловност”, когато старото е разрушено, а новото тепърва се 

конституира. Характерен белег на този тип среда е изключително високата степен на 

институционална неопределеност, изразяваща се в липса на регулиране на определени 

сегменти от стопанския живот и свърхрегулиране на други сегменти. Двадесет години 

по-късно ниската ефективност и слабата компетентност на държавните институции 

(разбирани като организации и механизми) се приемат като даденост; затова се генери-

рат компенсационни механизми с цел бързо и ефективно решаване на възникващите 

проблеми. Така на практика се реализира отдръпване на работодателите и населението 

от държавата; редица автори го определят като сигнал за протичаща инволюция в пост-
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социалистическите общества (Буравой, 1999; Стоева, 2005). Изследването на обществе-

ната чувствителност към сенчестите икономически практики (2013) също потвърди, че 

индивидите гледат на своето потъване в сивото икономическо пространство като израз 

на рационалния им избор сами да се грижат за създаване на условия и гаранции за фун-

кционирането им като икономически единици. В този смисъл, експлозията на нефор-

малност е естественият отговор на нарушената социална нормалност от времето 

на държавния социализъм. Сенчестите практики са един от възможните варианти 

за излизане от трудни ситуации, създадени от нормативната (институционалната) 

среда или от мудно функциониращата държавна администрация. 

Анализът показва, че в първите години на трансформиране на българското об-

щество към пазарна икономика, екзогенните фактори (промяна в политическата систе-

ма, смяна в подходите за управление и създалата се тотална институционална парализа) 

са изиграли конституираща роля за възникване и формиране на нов тип икономическа 

неформалност, а в частност са довели и до конструиране на социално-икономически 

предпоставки за възникване на „икономика в сянка” – като радикално нов тип нефор-

мално икономическо поведение1. Без да се подценява ролята на ендогенните фактори 

(смяната на правата на собственост и технологията в управлението на ниво „икономи-

чески субекти”), все пак екзогенните фактори се явяват първопричината и оформят со-

                                                 
1 Става въпрос за принципно ново неформално поведение, отличаващо се от т.н. „втора икономика” от 

епохата на държавния социализъм. Макар и да е своеобразен наследник на „втората икономика” в социа-

листическите общества, неформалната икономика в трансформиращите се постсоциалистически общест-

ва има коренно различен характер и функции. Ако „втората икономика” при социализма е икономи-

ка на дефицитите, неформалната икономика в съвременните й варианти има две основни превъп-

лъщения: 1) икономика на съзнателно направения избор за рисково пазарно поведение и целена-

сочено неспазване на формалните правила с цел натрупване на материални или нематериални 

изгоди и 2) икономика на оцеляването на малкия и слабо развит бизнес, за който официалните 

регулации и правила се оказват непосилни за изпълнение. Ако при първото превъплъщение на „ико-

номиката в сянка” доминират „хищнически” мотиви за натрупване на печалба и безогледно експлоатира-

не на човешки капитал, другото лице на „икономиката в сянка” е свързано с недостатъци в развитието на 

институционалната среда1, която сякаш е създадена за икономически солидни играчи, за които играта на 

рисковото пазарно поведение е начин за максимизиране на печалбата.  

Както при „втората икономика”, така и при съвременните й вариации, познати под името „неформална 

икономика”, водещите мотиви са свързани със задоволяване на конкретни потребности. Ако „втората 

икономика” задоволява потребности от стоки от първа необходимост, луксозни стоки за дома и бита, или 

компенсира недостига на статуси и произтичащите от това блага, при съвременните варианти на нефор-

малната икономика мотивите засягат по-дълбоки личностни, частно-групови и корпоративни интереси. 

1) Задоволяват се потребности от генериране на капитали и завладяване на цели пазарни ниши, постига-

не на монополни или олигополни позиции, генериране на властови ресурс, капитализиране на статуси, 

търговия с влияние, спечелване на политически и икономически позиции в обществото и др. 

2) В случаите на оцеляване, мотивите са социално-икономически – чрез извършване на разрешени от 

закона дейности се съхранява социално-икономическия статус на малката бизнес единица (често пъти 

тъждествена с домакинството) като способна да генерира финансови средства за посрещане на екзистен-

циалните потребности, икономическите интереси са в рамките на стремежа за просто възпроизводство на 

бизнес дейностите. 
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циално икономическия и културно-ценностния контекст, в който става възможно за-

раждането на „икономика в сянка” в днешните й проявления. 

2) Предпоставки и фактори за устойчиво включване на икономически субек-

ти в неформални практики (възпроизвеждане на сивия сектор). Към тази категория 

могат да се отнесат широк спектър от предпоставки и фактори, най-важните сред които 

са: неефективността на институциите; непрозрачните, нееднозначни и противоречиви 

правила за стартиране и осъществяване на стопанска дейност; тежките, отнемащи мно-

го време и ресурси административни процедури, в съчетание с увеличените регулатив-

ни мерки на държавата, високата относителна тежест на преки и косвени данъци и от-

числения, както и различни такси за регистрация и узаконяване на стопанска дейност; 

нееластичното трудово законодателство; разрушеното доверие в държавността, което в 

синхрон с ниския риск за разкриване на нарушения създава нова култура на масово 

неспазване на формалните правила; ниското ниво на знанието на правата на заетите, 

както и липса на въображение и представи относно бъдещото пенсиониране и др. под. 

В основата на включване на индивиди в различни сенчести практики стоят 

различни мотиви. Една немалка част от сенчестите практики са провокирани от адап-

тационни мотиви (желание за успешна адаптация към социално икономическите реа-

лии в трансформиращото се българско общество, крайна цел на която е получаване на 

повече доходи и печелене на пазарни предимства). В основата на друга част от сенчес-

тите икономически практики са компенсационни мотиви, изразяващи се в търсене на 

възможности за увеличаване доходите чрез неспазване на отделни клаузи от трудовото 

и осигурителното законодателство. Има и трета група икономически практики, резул-

тат от стремежа за натрупване на големи печалби „на всяка цена” и свързани със 

систематични, груби и добре осъзнати нарушения на действащото трудово правно, оси-

гурително и финансово законодателство. В основата на този вид сенчести практики 

стоят корпоративни интереси и докато при първите два вида практики става въпрос за 

оцеляване и приспособяване на индивидуално ниво (в краткосрочна и средносрочна 

перспектива), при третата група сенчести практики се проявява най-грубото лице на 

пазарните икономики, изразяващо се в хищническо натрупване на капитали при ви-

сока социална цена. Макар да са обективно детерминирани, тези процеси „отключват” 

широк спектър от икономически практики, чието реализиране е свързано с нарушаване 

на действащи регулации за легитимна стопанска дейност. Крайният резултат е спечел-

ване на повече сравнителни предимства и реализиране на по-големи печалби. Тъй като 

печалбата е същностна характеристика на движението на капитала, такъв род практики 
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са обясними и изглеждат напълно логични. Проблемът е в това, че те не са легитимни, 

т.е. в своето движение и обръщение капиталът използва социално несанкционирани 

практики и средства, с което се нарушава предприемаческия етос и се поставя под въп-

рос легитимността на предприемачеството (Манолов, 2014). 

Изследванията на природата, причинно-факторната детерминираност и проявле-

нията на „икономиката в сянка” показват, че макар да са обединени от обща характе-

ристика (неспазване на законово установените регламенти), в същото време сенчестите 

икономически практики се различават твърде съществено – както по своята природа, 

механизмите за тяхното осъществяване и последствията от тях върху икономиката и 

социалната тъкан, така също и по причините, обусловили съответните практики, или 

по мотивите на индивидите, използващи тези практики за постигане на своите цели. 

2.3. Сенчестите икономически практики - специфичен вид девиация 

Девиациите са израз на невъзможността на индивидите да се адаптират към 

жизнената ситуация с институционализирани и легитимни средства. Мъртън различа-

ва пет типа адаптация към аномичната ситуация, като от тях само конформността 

не се счита за девиация, понеже „... запазва едновременно и обществено заложените 

цели, и нормативно предписаните средства за тяхното постигане“ (Спасова, 2013). 

Другите четири типа адаптация (иновация, ритуализъм, оттегляне и бунт) са емана-

ция на специфични поведенчески философии, свързани с търсенето на други, различни 

от институционализираните, и в този смисъл нелегитимни стратегии и средства за пос-

тигане на жизнените цели. В специализираната литература тези пет специфични типа 

реакции са много добре описани, като са и предмети на сериозни научни интереси. 

Теорията за максимизацията (Murphy & Robinson, 2008) доразвива теорията на 

Мъртън за аномията и напрежението, въвеждайки понятието максимизатор (Maximi-

ser). Мърфи и Робинсън считат, че конформното поведение и иновацията (две от реак-

циите на аномичната ситуация по Мъртън) не са взаимно изключващи се поведенчески 

модели, а взаимно допълващи се модели, които в живота се използват паралелно от 

индивидите в цел придобиване на максимална печалба. За да извлекат максимална пе-

чалба от ситуацията, индивидите използват едновременно и легитимни, и нелегитимни 

практики, като избират кой тип практики да използват след разумна оценка на ползите, 

които имат от двата вида практики. Впрочем, Кловард и Олин са сред първите, които 

формулират идеята за паралелното използване на легитимни и нелегитимни средства за 

достигане на целта (Cloward &Ohlin, 1961: 145). Мърфи и Робинсън показват, че в 
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„преследването на Американската мечта” индивидите действат многопосочно: житейс-

ките ситуации са многомерни и това предполага и дори изисква да се действа адекватно 

на ситуацията, което се изразява в паралелно използване на практики и поведенчески 

модели от различен тип. Неправилно и нереалистично е да се очаква индивидите да 

действат само с един тип практики - само легитимни, или само нелегитимни. Всъщност, 

индивидите комбинират рационално елементи от различни хабитуси и полета (ако си 

послужим с концептите на Бурдийо) и затова тяхното поведение е сложна съвкупност 

от компоненти, имащи различна степен на легитимност. Част от тези компоненти са 

легитимни и кореспондират на обществено възприети морални императиви, законови и 

нормативни регулации. Други практики са нелегитимни за обществено санкционирани-

те императиви и регулации, но те са елемент от други субкултури или други полета, в 

рамките на които тези поведенчески модели са възприети като допустими, нормални и 

в този смисъл те са легитимни за членовете на групата, която споделя тази субкултура. 

„Повечето от индивидите, през по-голяма част от времето, се придържат 

към правилата на обществото и затова остават нормални”. Но очакванията, свърза-

ни с Американската мечта, могат да доведат някои индивиди до включването им в 

нелегитимни практики и използване на по-скоро неконформно поведение отколкото 

конформно (Merton, 1957: 132, цит. по Murphy & Robinson, 2008). 

В разбирането на Мъртън, девиациите са продукт на прекалено акцентиране на 

обществено заложени цели, постигането на които се оказва невъзможно чрез институ-

ционализирани средства и механизми. Така че основната причина за девиациите е не-

съответствието между обществено заложените цели и средствата за тяхното постигане. 

Според Мъртън, американското общество от 50-те години поставя изключително силен 

акцент върху културно (обществено) дефинираните цели, но при това сякаш „пропус-

ка” или омаловажава въпроса за това как са постигнати тези цели. Без изрично да се 

постулира, все пак се имплицира, че важното в човешките действия е постигането на 

целта, а не средствата, с които тази цел е била постигната. Подобно тълкуване отрежда 

първостепенно, дори императивно значение на резултата от човешките действия, изра-

зяващ се в постигане на целта, и омаловажава средствата за постигане на целта. А точ-

но това, според Мъртън, отваря вратата на криминализираните и девиантните практики 

- защото не е изрично постулирано, че целта трябва да се постигне само с легитимни 

средства; което допуска, че в преследване на целта могат да се използват и нелегитим-

ни средства. На това основание Мърфи и Робинсън заключават, че Американската меч-

та сама по себе си е криминогенна; тя предполага действия, в резултат на които се пе-
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чели съревнованието. Спечелването на съревнованието е над всичко; то допуска изпол-

зване на всякакви средства (Murphy & Robinson, 2008). Тази констатация сама по себе 

си е доста крайна, но все пак трябва да й се отдаде дължимото, защото подсказва в как-

ва посока следва да се търсят обяснителните схеми за предпочитанията на някои инди-

види към девиантните практики. 

Така например, Мърфи и Робинсън обръщат внимание, че постигането на аме-

риканската мечта са схваща като резултат от положени личностни усилия: успява този, 

който е по-силно мотивиран, има силна воля и е детерминиран към постигане на успех. 

Заслужава да се отбележи акцентирането върху индивида като носител на отговорност 

за постигане на успех: успехът е личностен, продукт на личностни усилия; затова про-

валът също е продукт на лоша преценка на индивида и недостатъчно положени усилия 

за постигане на целта. Величината на постигнатия успех се измерва с количеството на 

спечелените пари. Натрупването на парични средства е символ и индикация за успеха; 

при това иде реч не просто за трупане на пари, а за натрупване на повече пари от дру-

гите. Мъртън специално акцентира върху частицата „още”, за да покаже безкрайността 

на американската мечта. Колкото и да се натрупаните пари, индивидът иска още повече 

от това; този е водещият мотив в съревнованието с останалите индивиди. „Моралният 

мандат да постигнат успех упражнява натиск (върху индивидите) да успеят – с честни 

средства, когаето това е възможно, и със скверни средства, ако това е необходимо.” 

(Merton, 1957: 169, цит. по Murphy & Robinson, 2008). Американската култура не приз-

нава думата „провал”, а американците са съветвани да не се отказват от преследване на 

целите си, да не ги редуцират в процеса на изпълнение (например, защото са осъзнали, 

че не могат да ги постигнат), а в американската култура даже поставянето на ниски це-

ли се тълкува като вид морално престъпление. 

Меснер и Розенфелд (Steven Messner and Richard Rosenfeld, 1994) доразвиват 

концепцията на Мъртън, като изрично изтъкват, че американската мечта е постигане на 

материален, а не какъвто да е друг успех. Тази първостепенна цел се постига в условия 

на открито съревнование между индивидите, в което успяват най-силно мотивираните, 

най-адаптивните и изобретателните. Така Американската мечта набляга върху постига-

нето на успех, а не поставя акцент върху спазване на правилата. По думите на Бърнбърг 

(Bernburg, 2002: 732), при тези обстоятелства индивидите стават все по-склонни към 

използване на средства, които технически погледнато най-бързо и най-сигурно ги водят 

към успеха. Така се ражда вълна от „хищнически престъпления” (Bernburg, 2002: 732, 

цит. по Murphy & Robinson, 2008). Меснер и Розенфелд считат, че социалните институ-
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ции – семейство, училище и социално санкционирани норми, отстъпват пред първосте-

пенността на обществено заложената цел – здрава икономика. Това обяснява намалена-

та способност на социалните институции да извършат социален контрол над прояви на 

антисоциално поведение. „Когато такива институции като държавно устройство, рели-

гия, образование и семейство не са в състояние да регулират генерираните от икономи-

ката човешки импулси, криминалността и девиантността стават по-вероятни.” (Robin-

son, 2004: 227; цит. по Chamlin and Cochran, 1995). Според Меснер и Розенфелд, в капи-

талистическата система икономиката става доминираща, ако са изпълнени три условия: 

1) не-икономическите институции са обезценени (девалвирани); 2) нормите и ценнос-

тите на не-икономическите институции отстъпват пред нормите и ценностите на ико-

номическите институции; 3) не-икономическите институции се вграждат в икономи-

ческите институции. В американското общество постигането на паричен успех е зало-

жено като културна ценност, която оказва детерминиращо влияние върху цялостното 

поведение на индивидите.  

В крайна сметка, девиациите в американското общество се разглеждат като фун-

кция на: 1) културния натиск, оказван от американската мечта, извеждаща на преден 

план постигане на материален успех, и 2) утвърждаване на институционална структура, 

доминирана от икономиката (Pratt and Godsey, 2003: 615, цит. по Murphy & Robinson, 

2008). 

Мъртън обаче твърди, че културно дефинираните норми и интереси изграждат 

рамка на социално желателното поведение, маркирайки онова, към което индивидите е 

желателно да се стремят. Тези цели са институционализирани и допълнително се зак-

репват и утвърждават от семейството и образованието. Институционализираните сред-

ства са легитимен начин за постигане на тези цели, а на тези средства съответстват по-

веденчески модели, обозначени като приемливи. Това са регулации, вкоренени в нра-

вите и институциите, за допустими действия за постигане на целите. Някои от средст-

вата са задължителни, други са позволени, трети са предпочитани, а нелегитимните 

средства са забранени. Термините на Мъртън за тези четири типа средства са предпи-

сания (prescriptions), права (permissions), преференции (preferences) и забрани (proscrip-

tions) (Merton, 1957: 132).  

Това поражда състояние на постоянно напрежение – от една страна, културният 

натиск е преследване на материaлна печалба, обезпеченост и натрупване на капитал, от 

друга страна, са изработени представи за приемливи модели за постигане на тази мечта.  
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На тази основа Мъртън обособява и пет тип адаптация към аномичната ситуация – 

важно е и да се отбележи, че това са пет идеални типа реакции, а не типове личности. 

Мърфи и Робинсън доразвиват класификацията на Мъртън за петте идеални ти-

па реакции и създават теорията за Максимизатора. Максимизацията е тип поведение/ 

реакция, съчетаващ в себе си същностни характеристики на Конформиста и Иноватора. 

Индивидите-Максимизатори са интернализирали в своя хабитус социално санкциони-

рани модели на поведение и ги прилагат в тези ситуации, при които според тях модели-

те са адекватни и релевантни. В същото време обаче, Максимизаторите владеят и друг 

арсенал от образци на поведение, изразяващ се в използване на нелегитимни средства. 

Тези средства са свързани с нарушаване на моралните императиви и социално санкци-

онираните модели на поведение. Наблюденията на Мърфи и Робинсън има дават осно-

вание да заключат, че всъщност „ ... в немалка степен, в бизнес-света Максимизацията е 

предпочитаната стратегия за повишаване на печалбата и богатството/благосъстоянието. 

... Поради това в рамките на корпоративното поведение могат да се разграничат мно-

жество различни корпоративни субкултури.” (Murphy & Robinson, 2008: 10). 

Същностно важно (в контекста на теорията за максимизацията) е и това, че го-

ляма част от корпоративните директори приемат своето поведение (като Максимизато-

ри) за напълно нормално или приемливо в света на големия бизнес. 

Сайкс и Матза сочат, че една голяма част от изпълнителните директори си поз-

воляват да извършват нелегитимни действия, като оправдават това свое поведение с 

мотива (ако не ние, то някой друг щеше да го направи). Сайкс и Матза наричат тази 

защитна реакция „техника на неутрализацията” (Sykes and Matza, 1958). 

Сред най-важните заключения на Мърфи и Робинсън, има поне две причини да 

се очаква, че тези, които вече са се сдобили с пари и власт, ще продължават да бъдат в 

състояние на аномия и напрежение. Първо, както подчертават Merton, Messner and 

Rosenfeld, Cloward and Ohlin, и другите теоретици на аномията и напрежението, същ-

ността на капиталистическия етос е в непрекъснатото възпроизвеждане и реинвестира-

не, т.е. правенето на печалба, а не натрупването на богатство. В този смисъл обаче, ви-

наги се оказва, че „някой има повече от нас” и това мотивира индивидите за нова борба 

и искане на повече. Второ, до известна степен девиациите и криминалността са широко 

разпространени сред мениджърските елити (специално сред изпълнителните и финан-

совите директори) (Reiman and Leighton, 2003; Robinson, 2005). Това означава, че бога-

тите индивиди често са изправени пред дилемата дали да спазват законите или да спаз-

ват правилата на играта, които са така създадени, че да носят печалби на компаниите, 
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макар не винаги да предполагат и спазване на законите, или дори точно обратното – за 

допускат или да приемат като съвсем нормално прилагането на нелегитимни практики. 

„Ние твърдим, че е много вероятно в рамките на американските корпорации 

(използващи законни средства) девиациите (използване на нелегитимни средства) вече 

да не е девиантно, а по-скоро нормално поведение сред корпоративните лидери (Cli-

nard и Игър, 2005; Friedrichs, 2008; Geis и Pontell, 2006; Mokhiber и Вайсман, 1999; Ro-

soff и др., 2002; Simon, 2006; Simon и Хейгън, 1999). Така че, Максимизацията (като 

адаптивна техника - добавено Е.Ч.) е широко разпространена в корпоративния свят.” 

(Murphy & Robinson, 2008: 14). И още: „... Вместо да обозначаваме тези актьори като 

криминали, ние ги приемаме като хитри, интелигентни и успели мъже, създаващи 

асоциация за бароните-разбойници от минали времена“ (Merton,1957: 142, цит. по 

Murphy & Robinson, 2008: 14). 

До сходни изводи стигат практически всички изследвания, реализирани в рамки-

те на проект Ограничаване и превенция на неформалната икономика (АИКБ, 2010-2014 

г.). Данните сочат категорично, че за значителна част от българското общество сивите 

практики са обект на противоречиви оценки. Те едновременно се порицават, а в същото 

време толерантността към тях е значително висока, респондентите изразяват както сво-

ята тревога от широкото разпространение на сивите практики в българската икономи-

ческа действителност, но в същото време между една трета и 40% изказват психологи-

ческа готовност за включване в различни видове сиви практики. 

Таблица 1 представя схемата на Мъртън, допълнена с реакцията от типа Мак-

симизатора и още две други възможни комбинации – позицията на Неутрализатора и 

позицията на Реформатора/Алтернатора: 

Таблица 1. 

Типове реакции: обогатена схема на Мъртън, Мърфи и Робинсън, Ченгелова 

Модели на адаптация Култур-

но/обществено за-

ложени цели  

Институционал-

ни средства 

Нелегитим-

ни прояви 

1. Конформност Приемат се Приемат се Отхвърлят се 

2. Иновация Приемат се Отхвърлят се Приемат се 

3. Ритуализъм Отхвърлят се Приемат се Приемат се 

4. Оттегляне Отхвърлят се Отхвърлят се Приемат се 

5. Бунт Отхвърлят се/ 

Заменят се с нови 

Отхвърлят се/ 

Заменят се с нови 

Приемат се 
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6. Максимизация 

(Конформност +Иновация) 

Murphy & Robinson, 2008 

Приемат се Приемат се Приемат се 

7. Неутрализация 

(Конформност + Оттегля-

не) 

Ченгелова, 2015 

Част от целите се 

приемат, друга част 

се отхвърлят 

Приемат се Приемат се 

8. Реформира-

не/Алтернация  (Конфор-

мност + Бунт) 

Ченгелова, 2015 

Част от целите се 

приемат, друга част 

се отхвърлят 

Отхвърлят се Приемат се 

 

Неутрализатори: Конформност + Оттегляне 

Това е поведение, в което се редуват и поетапно (като поредица от сменящи се 

действия) се прилагат две поведенчески реакции - конформност и оттегляне. Приемат 

една част от обществено дефинираните цели (целите на културния и социалния кон-

текст), друга част от целите - отхвърлят. Поставят акцент върху целите, приети за лич-

ностно важни и съсредоточаващи усилията си към постигане на тези цели. Преекспо-

нират тяхната значимост и омаловажават (неутрализират) факта, че не приемат друга 

част от целите, които културният и социалният контекст им налагат. Изграждат си соб-

ствен социален свят (субкултура), в която личностно значимите цели се представят за 

социално значими и имащи детерминираща сила за развитието на личността. Поведе-

нието на индивидите-Неутрализатори се описва много точно от теорията за неутрали-

зацията Матза и Сайкс (1966). Типични за него са пет типа техники, описани в теорията 

на Матза и Сайкс: 1) отрицание на отговорността – рационално оправдание за извър-

шеното, „прехвърляне на вината” на други субекти, под чието решаващо влияние су-

бектите са извършили съответно действие; 2) отрицание на вредата; отрича са наличие-

то на реално нанесена вреда; 3) отричане на наличието на жертва чрез преобръщане на 

местата и ролите – субектът третира себе си като жертва, действията си за справедливо 

възмездие и реакция на нечие несправедливо действие; 4) осъждане на осъждащите - 

субектът на девиантно поведение отговаря на критиката с критика; 5) позоваване на по-

важни задължения – изтъкване на по-важни причини, които оневиняват и оправдават 

извършеното действие (Спасова, 2012: 5).  

За Неутрализаторите е характерно едновременно използване на легитимни и не-

легитимни средства. Тази им характеристика на пръв поглед ги доближава до Макси-

мизаторите. Това е привидно. Съществената разлика между тях е, че докато Максими-
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заторите приемат всички обществено заложени цели, Неутрализаторите приемат само 

част от целите – тези, които кореспондират с вътрешното им усещане за справедливост 

и представите им за значими цели. Например, за един индивид от типа Неутрализатор 

съществено значимо може да е изграждането му като творческа личност, която не раз-

чита непременно на материалния успех (каквато е американската мечта), а и за която 

измерител за успех е до каква степен индивидът е успял да развие способности, за да е 

полезен на обществото в културен аспект. За друг индивид успехът се изразява в прог-

ресивно напредващо кариерно развитие и достигане до най-високата степен, която съ-

ответната предметна област предвижда. Измежду възможните обществено дефинирани 

цели, Неутрализаторите намират своя същностно важна цел и хвърлят всички усилия за 

постигането й; затова считат, че е позволено, морално допустимо да използват и леги-

тимни, и нелегитимни цели, защото са свръхакцентирани върху една или няколко цели. 

Реформатори/Алтернатори: Конформност + Бунт 

Реформаторите/Алтернаторите се характеризират също с двукомпонентно по-

ведение. Единият модус е поведение от типа конформност, изразяващо се в приемане и 

на целите, и на институционализираните средства за постигането им. Това поведение се 

прилага в случаи, когато ситуацията подсказва на индивида, че ще постигне най-висок 

успех, ако се държи конформно. Колкото и парадоксално да звучи, в други ситуации, не 

позволяващи на индивида да осъществи целите и опази интересите си (т.е. да максими-

зира поведението си), мястото на прилежното и социално санкционирано поведение се 

заменя от бунтарско поведение в най-чист вид: индивидите са готови да отхвърлят ня-

кои цели, да ги заменят с нови, които в по-силна степен съответстват на конкретните 

им интереси. Постигането на целите при бунтарското поведение се извършва изключи-

телно чрез нелегитимни, несанкционирани средства. 

Реформаторите/Алтернаторите са от типа индивиди, които активно прекрояват 

социалната и институционалната среда, пригодявайки я към своите интереси. В сравне-

ние с други типове реакции, това е най-рядко разпространената поведенческа реакция. 

Но това е в количествено изражение. В същото време, ефектите от този тип реакция са 

обикновено много силни и повлияват върху една или няколко от ключовите области на 

социално икономическия живот. 

Ако Максимизаторите полагат усилия да дефинират, когато се налага и да пре-

форматират поведението си с оглед постигане на максимални изгоди, Неутрализатори-

те се отличават с „гъвкаво” отношение към целите и средствата за тяхното постигане, а 

Реформаторите/Алтернаторите прекрояват социалната и институционалната среда 
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като цяло (или отделни техни елементи), като в основата на това им поведение стои 

стремежът за постигане на сравнителни предимства и максимални ползи. 

При тълкуването на сенчестите икономически практики като девиантност инст-

рументално полезна е също така и институционалната теория на аномията (Меснер 

и Розенфелд, 1994). Институционалната теория за аномията доразвива теориите за ано-

мията на Дюркем и Мъртън, критикувайки разбирането на Мъртън за аномията като 

функция на нееднаквия достъп на индивидите до легитимните средства за постигане на 

обществено заложени цели. Меснер и Розенфелд показват, с примера на американското 

общество, че аномията е следствие не само на несъответствие между заложени цели и 

възможностите да се използват легитимни средства за тяхното постигане. За целта те 

отграничават два вида институции – културата и други социални институции. В култу-

рен плана има четири основни ценности, ръководещи поведението на индивидите (в 

американското общество): 1) достигане на целите; има се предвид стремежът към пос-

тигане на заложени цели, което е ключов индикатор за това дали индивидите са успеш-

ни или не; 2) индивидуализмът – американското общество залага на усилията на отдел-

ните индивиди; това се приема, поощрява за очаквано, нормално и правилно поведение; 

3) универсализмът – ценност, акцентираща върху факта, че на всички индивиди в равна 

и еднаква степен е дадено да постигат успех, което е различно от схващането на Мър-

тън; 4) материализъм – осезаемо разпознат още като изключително фетишизиране на 

парите и измерването на личния успех чрез количеството спечелени/придобити пари. 

По думите на Меснер и Розенфелд, културата и нейните четири ключови кул-

турни ценности са „само половината от уравнението” - другата половина се заема от 

социалните структури/институции, които според двамата автори са икономиката, дър-

жавно устройство, семейството и образованието (Messner & Rosenfeld, 2001, p. 65). 

Ключовият момент в институционалната теория за аномията е в баланса или липсата на 

баланс между четирите социални институции. По тази теория, високият ръст на прес-

тъпленията в САЩ се обяснява с това, че икономиката доминира над останалите три 

социални институции. Доминирането на икономиката над останалите социални и неи-

кономически институции води до отслабване на социалния контрол и до по-висок ръст 

на девиации, тъй като другите трите неикономически социални институции не функци-

онират ефективно. Институционалната теория за аномията е емпирично тествана от из-

следвания (Chamlin & Cochran, 1995; Maume & Lee, 2003; Messner & Rosenfeld, 1997; 

Piquero & Piquero, 1998; Pratt & Godsey, 2003; Savolainen, 2000), които недвусмислено  
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сочат, че аномията и проявите на девиантност са до голяма степен в зависимост от вза-

имодействието между икономиката и другите три вида (неикономически) институции. 

Институционалната теория за аномията все още не е прилагана като обяснителна 

концептуална рамка за поведението на българските предприемачи. Поради това и в то-

зи текст се ограничаваме само върху маркирането й като релевантен теоретичен инст-

румент, който би могъл да се използва при бъдещи изследвания на неформалността и 

девиациите в трансформиращото се българско общество. 

3. В заключение 

„Икономиката в сянка” е многоизмерна и сложно структурирана, вътрешно про-

тиворечива и хетерогенна паралелна система от разнообразни социално-икономически 

отношения. Тя възниква на основата на официалната (формалната) икономика и, в из-

вестен смисъл, черпи ресурсите си от основните компоненти на формално осъществя-

ваните икономически дейности и процеси. По своята дълбока същност обаче, сенчести-

те икономически практики са специфичен вид сериозни девиации, тъй като основната 

им характеристика се състои в пренебрегване и нарушаване на законово установените 

норми и регулации. Характерната за „икономиката в сянка” хетерегенност се обективи-

зира под формата на множество различни видове сенчести икономически практики. 

Сенчестите икономически практики са типичен пример за девиантно пове-

дение, изразяващо се в съзнателно неспазване на законово установените норми и 

регулации. Същностната характеристика на сенчестите практики е целенасочено-

то и напълно осъзнатото нарушаване на нормативните уредби, регламенти за сто-

панска дейност. „Икономиката в сянка” включва тези специфични практики и дейс-

твия, които съпътстват извършването на разрешени от закона икономически дей-

ности. 

Нормалното стопанско поведение е поведение, следващо социално санкциони-

рани образци и спазващо законово установени регулации за извършване на стопанската 

дейност. В смисъла на Мъртън, то би могло да се определи и като конформно, т.е. съ-

образено с обществено заложени цели и с изработени легитимни средства за постигане 

на тези цели. Предприемаческият етос изисква печалбата да се генерира по легитимен 

начин, т.е. със законово установени и социално санкционирани средства и механизми. 

„Обществото2 чрез законите и моралните норми и правила, които създава и налага на 

                                                 
2 Изцяло ще се съгласим с Манолов, който в цитираната статия (Манолов, 2014) защитава тезата за необ-

ходимостта от изработване на адекватна нормативна социална рамка. Защитниците на неолиберализма 

залагат изцяло на свободния пазар и застават срещу регулирането на стопанската дейност. Тезата „дър-
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участниците в предприемачеството, цели да постигне съчетаване на интересите на 

всички участници на пазара и по този начин да гарантира легитимността на предп-

риемаческата дейност” (Манолов, 2014: 49). Прилагането на нелегитимни практики 

разрушава предприемаческия етос и създава паралелни производствени вериги, конку-

рентни на легитимния бизнес. Всяко отклонение от законово установените правила, 

регулации и морални норми за легитимна стопанска дейност е проява на девиант-

ност. В същото време, макар сенчестите практики да са следствие от състоянието на 

аномия, 4-те типа реакции на Мъртън не могат да се приложат пряко, а по-скоро биха 

могли да се използват като мисловни конструкти, които да бъдат съпоставени с различ-

ните видове сенчести икономически практики и с различните видове неформалност. 

В българския случай, сенчестите икономически практики са особен вид девиан-

тно поведение, родено от процесите на тотална смяна на отношенията на собственост и 

последвалото радикално преразпределение на средствата за производство. Възникнало-

то в резултат на това предприемачество изработи своите морални императивни „в дви-

жение” – старите морални норми се оказаха нерелевантни на изменените реалности, 

затова в динамичен порядък бяха изковани нови морални норми. Предназначението им 

бе да отразят същността на предприемачеството и направят възможно успешното фун-

кциониране на новите стопански субекти. Тук се появиха сериозни проблеми, защото 

немалка част от новопроходилите предприемачи схванаха свободата на пазара като 

липса на правила и ограничения. Логичен резултат от това е възникването на нелоялна 

конкуренция – типична характеристика на трансформиращата се българска икономика. 

Показателно в този ракурс е представително социологическо изследване още от срав-

нително отдалечената 1995 г., установяващо, че, според оценките на 67,3% от българс-

ките предприемачи, нелоялната конкуренция е получила драстични размери и форми в 

новосъздадената пазарна икономика (Манолов, 2014: 48). Тя е една от типичните сиви 

икономически практики, оказваща влияние върху характера и легитимността на всички 

икономически субекти – нелоялните субекти печелят бързи, очевидни пазарни предим-

ства, а изрядните получават полезен урок по социално инженерство: оцеляват „инова-

тивните”, тези, които успяват да приспособяват правилата към собствените си интере-

си, или които съзнателно, системно неглижират регламентираните, действащи правила. 

                                                                                                                                                         
жавата вън от икономиката” е причинила дългогодишни дискусии и ще продължи да бъде предмет на 

теоретично осмисляне и в бъдеще. Транформационните процеси в българското общество са убедително 

доказателство, че предприемаческата дейност се нуждае от регулиране. Друг е въпросът, че регулациите 

трябва да бъдат и адекватни, да дават възможност за защита на интересите на всички играчи, а не само на 

част от тях, а и да бъдат разумно „дозирани” – не е нужно да се влиза в детайлизиране на правилата: 

правилата трябва да се малко на брой, но да регулират всички основни аспекти на стопанската дейност.  
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В България сенчестите икономически практики възникнаха бурно и за кратко 

време се превърнаха в масово разпространен модел сред предприемачите. Това дава 

основание да се постави и друг логичен въпрос – след като са масово разпростране-

ни, запазват ли те статуса си на девиантност или при дадени условия се превръ-

щат в нова „нормалност“? Девиантно е това поведение, което е отклонение от или 

нарушение на социално валидизирани, или регулирани и санкционираните норми, мо-

дели. Ако определени форми на девиация започнат да се срещат масово, това вече пос-

тавя въпроса за тяхното преразглеждане, или пък за дефинирането им като определени 

субкултури, изпълняващи специфични функции в контекста на социалната нормалност. 

В тази връзка същностно важният въпрос е как обществото се отнася към сен-

честите икономически практики – осъжда ли ги, порицава ли ги или тихомълком ги 

одобрява и конституира в нови социални полета, в контекста на които тези практики са 

„легитимирани” и приемливи. Емпиричното изучаване на степента на включеност на 

индивидите в сенчести икономически практики, а и изследвания на нивото на толеран-

тност и търпимост към този тип нарушения дават основание да се направи общата кон-

статация, че едни и същи сенчести практики се оценяват по различен начин – от пълно 

отрицание до открито приемане и одобрение. Амбивалентното и нееднозначно отно-

шение на българското общество към „икономиката в сянка“ произтича от комп-

лексния, хетерогенен и много противоречив характер на сенчестите икономичес-

ки практики - те са паралелни на официалната икономика структурни формирования, 

имат специфични характеристики и ясно артикулирано дейностно лице. Ето защо в ма-

совото съзнание, от една страна, доминират представите за сивата икономика и сивите 

практики като нарушение на законово установените норми и правила за стопанско по-

ведение. Паралелно с това, значителна част от населението е склонно да оправдае из-

ползването на сиви практики, тъй като счита, че те са своеобразни компенсационни 

механизми за амортизиране или даже за солидно „снемане” на реално съществуващите 

пропуски и несправедливости в битуващите в социума преразпределителни механизми. 

Така например, показателно за масовото съзнание от началните години на пре-

хода в България е навлизането на клишето „гъвкав предприемач” – гъвкавостта се 

привижда не в търсене на рационални подходи и стратегии за легитимна дейност, а в 

изграждане на широки мрежи, създаване на собствени лобита и разработване на неле-

гитимни практики, с чиято помощ да се неглижират, омаловажат и игнорират същест-

вуващите официални (формални) регулации и правила. Ако се върнем към предприе-

маческия етос от първите години на прехода, определено ще открием преобладаващ 
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респект към тези, които си изградиха ореол на недосегаеми и неподвластни на офици-

ално съществуващите нормативни правила и социални норми. 

Наличните емпирични данни (2010-20143) сочат, че като масово разпростране-

ни, публичното санкционирани и порицавани по-скоро по изключение, сенчестите 

икономически практики се оказват сред девиациите, към които населението про-

явява изключително висока търпимост и толерантност. Тези сенчести практики са 

пробният камък за структурата, силата на моралните императиви в най-новото време. 

Не може да се каже, че такива императиви липсват. Напротив, те са част от масовото 

съзнание, но присъстват само на декларативно ниво. Тяхната инструментална сила е 

нищожна, както е променена и функцията им. От императиви, санкциониращи и опре-

делящи личностното поведение на индивидите и техния съзнателен избор на жизнени 

стратегии, те са приели формата на прескриптивни, пожелателни морални предписания. 

Сенчестите икономически практики са особен вид девиантно поведение. Макар 

да са различни по характер и функции, те са продукт на дълбоката аномия на транс-

формиращото се българско общество, в частност следствие и на аномичните процеси в 

институционалната (в смисъла на Норт4) и ценностно нормативната среда. В контекста 

на едно бъдещо задълбочаване на изследванията на сенчестите икономически практики 

като девиантност би могло да се помисли за богатия потенциал на институционалната 

теория за аномията (Меснер и Розенфелд). Вероятно тази концептуална рамка ще поз-

воли да се отговори на редица въпроси, свързани с изясняване на специфичната роля на 

„икономиката в сянка” като алтернативна житейска философия за постигане на лични и 

корпоративни цели и отграничаването на случаите на компенсаторни сенчести практи-

ки от грубите, откровено деструктивни сенчести практики. Предмет на бъдещи изслед-

вания също така би могло да бъде търсенето на отговор на въпроса какви са границите 

на толерантността на българското общество към сенчестите икономически практики, 

както и проблемната сфера защо, кога, къде и как хиляди стопански субекти са прину-

дени да прибягват към употреби на сенчести практики, и да работят на ръба на закона. 

 

 

                                                 
3 Имат се предвид данните  от социологическите изследвания по проект „Ограничаване и превенция на 

неформалната икономика”, реализиран от АИКБ през периода 2009-104 г. 
4 Норт развива институционалната теория, обясняваща възникването на неформална икономика, която  

бързо получава признание и в момента е сред основните парадигмални подходи, с които са интерпрети-

рат различни видове сенчести икономически практики. В случая е важно да се отбележи, че Норт разбира 

институциите като съвкупност от правила, законови регулации, нормативни предписания, в съответствие 

с които индивидите и обществото функционират. В това число към тях се отнасят и неформалните пра-

вила, т.е. правилата на играта, която се организира в паралел на официално съществуващите нормативи. 
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА В СФЕРАТА НА ИНВАЛИДНОСТТА ПРЕЗ 

ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА 

                                                    Божидар Ивков 

Abstrakt:  

An attempt for reflexive valuation of the public and social policies in the disability area has 

been made in the present article. Emphasis is placed on three of the most important areas: 

medical expertise on working capacity, health policies and health costs out of pocket and 

employment of people with disabilities. The main features of social policies in the disability 

area during the transition years are outlined. The main conclusion is that the public and social 

policies in disability areas in the country during this period have an anti-developmental 

nature. 

 

Key words: public and social policies, disability, medical expertise, health policies, out of 

pocket health costs, employment of people with disabilities. 

 

Събитията от ноември 1989 година завариха България с добре развита система на 

социална политика в сферата на инвалидността, както и с многостранно развита систе-

ма за комплексна рехабилитация на хората с инвалидност. И макар българската система 

за комплексна рехабилитация да се характеризираше със следните много важни показа-

тели – 1) повсевместна, 2) навременна, 3) комплексна, 4) продължителна и 5) достъпна, 

тя, както и цялата система за социална политика в сферата на инвалидността, носеха 

всички белези и характерни черти на медицинския модел на инвалидността.  

Спецификата на българския модел на социална политика в тази сфера до 2005 г. 

дава основание моделът й да бъде наречен трудово-медицински, а след 2005 година 

административен (Ивков 2006). Независимо от наименованието му, моделът си остава 

в рамките на медицинското смислово пространство и може да се определи като типич-

но медицински.  

Социалната политика и системата за комплексна рехабилитация до 2005 г. носеха 

всички белези на присъщите за медицинските модели отличителни черти: концентра-

ция върху биомедицинските проблеми и дефицити на индивида и неглижиране на со-

циалните проблеми (наличие на социални барери, произтичащи от организацията на 

обществото), институционализация, сегрегация и изолация на големи субкатегории ли-

ца с инвалидност, както и заетост и интеграция в отделна общност (стратифициран 

начин) (Ивков 2006). След 2005 г., макар и да бяха направени опити да се премине към 

социална полтика, основана на социалните модели на инвалидността, тя си остана в 

руслото на медицинското смислово пространство, придобивайки ясни очертания на 

политика, която е основана на администриране на инвалидността (Ивков 2006), а също 
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и на постепенно отнемане на права и облекчения за хората с инвалидност и, накрая,  

дори на редуциране броя на ползвателите на едни или други облечения.  

Освен всичко друго българската социална политика в сферата на инвалидността 

страда от няколко много сериозни дефекта, които я правят практически неефективна.  

На първо място е дефектът, свързан с опростяването на един толкова сложен 

социален феномен, какъвто е инвалидността. Вместо инвалидността да се разглежда 

като сложна система, тя бива сведена до едноизмерно и/или еднолинейно социално 

състояние. Резултатът от подобен подход: хоризонталност на публичните политики в 

сферата на инвалидността. Впрочем, почти всички недъзи на социалната политика са 

свързани именно с този проявите на методологически и методически дефект, чиято 

значимост нито се осъзнава, нито пък се оценява подобаващо, а най-вероятно целена-

сочено се блокира чрез отказ от идентификация на същността на и фундаменталните 

проблеми, пораждани от инвалидността.  

На второ място, съществува объркване или подмяна на значенията на понятията 

„познаване” и „знание” и то именно от органите и администрациите (институциите), 

които са призвани да се грижат за решаването на проблемите в тази сфера. Знанието за 

инвалидността е сведено до познаване на актуално действащото законодателство, кое-

то, освен че е дълбоко погрешно, се оказва и „мисия невъзможна”, поради многоброй-

ните, често несвързани и противоречиви един с друг подзаконови актове, регламенти-

ращи едни или други действия, права и задължения, поради което фактически предс-

тавлява – по същество – целенасочено поддържано незнание.  

На трето място, сериозен дефект на социалната политика е нейното опазарява-

не, или изместване на същността й от само и единствено икономически критерии – най-

често се използва критерият „икономическа ефективност”, като това е особено добре 

видимо в сферата на здравеопазването и здравните политики.  

На четвърто място, ясно се откроява липсата на индивидуален подход – дефект, 

свързан с посочения на първо място. Нито социалното законодателство, нито институ-

циите, нито администрацията, нито голяма част от социалните работници регламенти-

рат и прилагат подобен индивидуален подход. Проблемите се решават на категориално 

или субкатегориалано ниво: помощ за лица с увреждания, програми за слепи и т.н.  

На пето място, особено тежък проблем, но така също и сериозен дефект на соци-

алната политика в сферата на инвалидността е акцентът върху социалното подпомагане 

и почти цялостното неглижиране (на практика) на трудовата заетост на хората с инва-

лидност, на въпросите за социалната активизация на лицата с инвалидност и т.н.  
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И накрая, но съвсем не по значение, на шесто място, изниква или същестува и  

дефектът, който се нарича „манкиране” (привидно имитиране на европейски и светов-

ни практики) (Желязкова 2011: 75).  

Говорейки за бедността М. Желязкова (2011: 75-76), подчертава, че основният 

принцип на социалната политика в България е „отказът да се идентифицира бедността 

и социалното изключване и съответно натиска те да бъдат намалени и маргинализира-

ни”. В сферата на инвалидността този много важен принцип се трансформира в отказ за 

идентификация на същността на инвалидността – тя бива сведена само и единствено до 

трайно намалена работоспособност, натиск да се намали по административен път броя 

на лицата с инвалидност (количествените измерения на социалната категория) и да се 

маргинализират не само проблемите на тези хора, но и самите лица с инвалидност. 

Тук обаче ще се опитам да разгледам съвсем накратко само някои основни проб-

леми, които са свързани със социалната политика в сферата на инвалидността. 

Значимост на социалната политика в сферата на инвалидността 

От началото на 90-те години на ХХ век се наблюдава засилване на интереса на 

различните социални актьори – лица с инвалидност, политици, НПО на и за хора с ин-

валидност, медии, академична общност – към проблематиката в сферата на инвалид-

ността. За това, разбира се, има и множество причини: като се започне от сравнително 

динамичното нарстване на броя на лицата с инвалидност (за около 40 години той е на-

растнал с 50%) от 10% от цялото население на света при първата глобална оценка през 

70-те години на ХХ век до 15% през 2010 г. (WR 2011: 29–32); като се премине през 

развитието на цивилизацията и, най-накрая, се стигне и до напредъка на медицинските 

технологии и самата медицина, а пък и до застаряването на населението по света. Зна-

чимостта на социалните политики в сферата на иинвалидността и нарастването на ин-

тереса към тази сфера се орпеделя така също и от непрекъснато нарастващите разходи 

за инвалидността, които се определят в зависимост от това дали се вземат предвид само 

преките или и непреките разходи: 1,2% и 6,7% от БВП (пак там, с. 42-44). 

Много изследователи (напр. Schur, Kruse, Blanck 2014: 14–26; Bratkowski 2014: 46 

и др.) и международни организации (например СЗО) са обръщали, а пък и продължават 

да обръщат внимание на доста сериозния факт, „че относителният дял на лицата с ин-

валидност в обществото зависи от приетта дефиниция на инвалидността и начина на 

събиране на данните (к.м.-Б.И.), което затруднява провеждането на публични политики 

на основата на факти, както и сравнимостта на данните” (Kubicki, 2015: 10).  
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Отсъствието на адекватна дефиниция на инвалидността, отказът от сериозен дебат 

и комплексно изследване на този въпрос, загърбването на проблемите, свързани с на-

чина на събиране на данни представлява отказът от идентификация на същността на 

инвалидността и на поражданите от нея проблеми, а пък и отказът от идентификация на 

социалните бариери, с които се сблъскват хората с инвалидност в своето ежедневие. 

Отказът от идентификация и поддържането на незнание са свързани и с други важни 

аспекти на социалната политика в сферата на инвалидността. Такива важни аспекти 

например са: (а) дефиниране на разходите, които се включват при формиране и прила-

гане на политики и програми, в т.ч. и алтернативните разходи (виж напр. Kubicki, 2015; 

Maciejasz, Kubicki, 2014; Olcoń-Kubicka, Kubicki2012 и др.); (б) посрещане на необхо-

димостта от нарастване на обгрижващите услуги за хората с инвалидност и необходи-

мостта от преструктуриране на системата за дълготрайни грижи. Тези много съществе-

ни аспекти също са доста маргинализирани, а нерядко дори и незаслужено забравени. 

Ето защо тук ще разгледам проблемите, които са свързани със социалните поли-

тики в сферата на инвалидността, само в три основни сфери. 

Системата за експертиза на инвалидността 

През 1975 г. е приета Наредба № 36 за експертизата на трайната нетрудоспо-

собност1, която е издадена от тогавашното министерство на народното здраве. През 

2000 г. обаче тази наредба е отменена2 като е въведена нова Наредба за експертизата 

на работоспособността3. През 2005 година и тази Наредба е отменена и, естествено, 

отново е приета4 „нова” Наредба за медицинската експертиза на работоспособност-

та. Последната промяна е от 2010 г., когато и тази Наредба е отменена и на нейно място 

за пореден път е приета5 друга, този път Наредба за медицинската експертиза6. Но и 

това не е краят, защото последното й изменение и допълнение е вече от август 2014 г7.  

Известно е, че с Наредба 36 са били въведени три групи инвалидност – първа, 

втора и трета, а в останалите Наредби тези групи инвалидност са заменени с процент 

трайно намалена работоспособност. Правният статут „лице с увреждане” всъщност се 

придобива ако лицето получи 50% и повече процента трайно намалена работоспособ-

                                                 
1 Обнародвана в ДВ, бр 61 от 1975 г. 
2 Отменена с Постановление на МС № 133 от 17 юли 2000 г. 
3 ДВ, бр. 61 от 2000 г. 
4 Приета с Постановление на МС № 99 от 31 май 2005 г. ДВ., бр. 47 от 7 юни 2005 г. 
5 Приета с ПМС № 87 от 05. 05. 2010 г.  
6 Обнародвана в ДВ, бр. 36 от 14 май 2010 г 
7 Публикувано в ДВ., бр.67 от 12 Август 2014г. 
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ност. ТЕЛК от трудово-експертна лекарска комисия, се превърна в териториална 

експертна лекарска комисия, като запази и всички свои права, задължения и функции.  

Какво е общото и различното между тези нормативни документи и произтичащи-

те от тях политики и социални практики?  

(1) Подменят се термини, като, обаче, по същество се запазва смисъла и значение-

то, което се влага в тях. 

(2) „Усъвършенстват” се процедурите и правилата за работа на ТЕЛК-те и НЕЛК. 

(3) Отменени са и някои норми с архаичен характер – например посочването на 

точно определена професия, която може да изпълнява човекът с инвалидност, забраната 

за труд и др. 

(4) Във всички Наредби явно/пряко (Наредба № 36) или прикрито/непряко (в ос-

таналите три Наредби), основополагащ принцип на експертизата е „квалификация – 

деквалификация”, а инвалидността (уврежданията и дисфункциите) се свеждат само 

и единствено до възможностите и способностите на индивида да работи. По същес-

тво това е процес на дискриминация, етикетиране и дори на стигматизация (основна 

характеристика на социалната политика в България) на хората с инвалидност.  

От гл.т. на институционалната система този подход на редуциране на сложността 

на явлението инвалидност по-скоро реално не решава, а – точно обратното, – създава 

сериозни проблеми – например чрез подобни опростени генерализации се поражда, 

поддържа и развива негативния стереотип: инвалид, следователно не може да работи.  

(5) В масовото съзнание медицинската експертиза се свежда само и единствено до 

абревиатурата ТЕЛК. В България (за разлика от другите европейски страни) на експер-

тните решения на ТЕЛК e приписана до голяма степен функцията да „предопределят” 

съдбата на човека с инвалидност, защото дефинираните в тези ЕР вид и степен на увре-

да определят и достъпа до определен спектър от медицински, социални, икономически 

права, облекчения и социални услуги. От ЕР на ТЕЛК – в зависимост от вида и степен-

та на увреждането – произтичат права и достъп до: пенсия за инвалидност, помощни 

средства, социално подпомагане, ползване на интеграционни услуги, данъчни префе-

ренции и др. С други думи, ЕР на ТЕЛК е основата и свързващото звено в и за дей-

ността в сферата на инвалидността на множество и доста различни по своя харак-

тер и предназначение социални институции, всяка една от които е със самостоятелна 

нормативна база, с различни функции, цели, задачи и т.н. (виж напр. Николов, 2012).  

Точно тези характеристики на медицинската експертиза на инвалидността дават и 

основание да се говори за медицински (или административно-благотворителен модел) 
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на социална политика в сферата на инвалидността. А една от най-дискриминационните 

и създаваща множество социални бариери последица е, че хората с инвалидност трябва 

да се приспособяват към предлаганите от различни институции социални услуги, а не 

институциите да приспособяват своите социални услуги към правата и потребностите 

на хората с инвалидност. Това именно е сериозна предпоставка да съществува и друга 

характеристика на социалната политика: „Няма пари”, т.е. регламентираните права и 

облекчения са валидни преди всичко или най-вече до момента, до който институцията 

разполага с публични средства – отново само и единствено икономически критерии. 

(6) Всяка една от тези Наредби носи в себе си методика, по която става оценката 

на степента на увреждане. До 2000 година хората с инвалидност получаваха 1, 2 или 3 

група инвалидност. С Наредбата от 2000 година започна определянето на проценти на 

загубена работоспособност, като основа за сравнение са способностите на здравия чо-

век. По този начин увреждането може да варира от 1 до 100%. В приложение към всяка 

Наредба има дълъг списък на отправни точки, т.е. какъв е процента намалена работос-

пособност при наличие на една или друга дисфункция, увреждане и т.н. Често те вари-

рат от... до..., или до... процента. Което всъщност и води до субективна оценка чрез уж 

„обективни” критерии. Нещо повече, достатъчна е малка промяна във формулата за 

изчисляване на общия процент трайно намалена работоспособност, за да „падне” човек 

от по-горна в по-долна група – например от 75% тр.н.р. на 67% тр.н.р., което автома-

тично редуцира правата и облекченията и респективно снижава разходите на държава-

та, независимо от това дали здрвното състояние на този човек наистина се е подобрило 

или влошило – маргинализация на проблема инвалидност, за което стана дума по-горе. 

Още с появата на първата Наредба за експертиза на инвалидността от 2000 година 

промяната в методиката бе използвана за редуциране на броя на хората с увреждания. 

Същевременно бе взето изключително погрешно, а и с нищо необосновано политичес-

ко решение да започне изплащането на 20% и 25% от социалната пенсия за всички лица 

с 70% и повече процента тр.н.р. – неприсъщо за социално-осигурителните отношения и 

система действие. Решението отвори вратите и за масова корупция, а и претоварване на 

работата на ТЕЛК-те, и до сериозно натоварване бюджета на НОИ. Това е чудесен 

пример за неадекватно редуциране на сложността на системата инвалидност чрез 

„ефекта на пеперудата” – слаби промени да водят до неочаквани и големи негативни 

изменения.  

Основна задача на Наредбата от 2005 година бе да бъде ограничен броят на хора-

та, на които може и трябва да се определи по-висок от 70% т.н.р. – административно 
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регулиране на броя на хората с увреждания и тежестта им. „Затова бе променена фор-

мулата, с която се изчислява крайният процент тр.н.р. Освен това бяха премахнати и 

някои широко разпространени болести от списъка със заболявания, даващи правото на 

% т.н.р. – напр. остеопорозата с висок фрактурен риск, дисковата херния и др.”. (Нико-

лов, 2010). 

Медицинската експертиза на инвалидността, презентираща институционалната 

система в сферата на инвалидността, не е в състояние да създаде адекватна познавател-

на презентация на един от основните и доста сложни компоненти на своето обкръжение 

– инвалидността, а като последица от това предлага действия (благотворителност и со-

циални помощи за всички), които не могат да бъдат подходящо адаптирани към специ-

фиката на проблемите, защото те се разглеждат по неправилен начин. Това се отнася не 

само за системата на експертизата на инвалидността, но и за липсата на портфейл от 

показатели, които при използването на публичната статистика – която по същество от-

съства – би позволило да се провежда и мониторинг на условията на живот на хората с 

инвалидност, а и за ефективността на публичните политики. А всъщност политическите 

елити бягат точно от това или изобщо нямат интелектуален капацитет за подобни ре-

шения и действия. Далеч по-удобно, обаче, е манкирането, което реално позволява неа-

декватното редуциране на сложната система инвалидност. Досега в България никога не 

е провеждана цялостна социална експертиза на начина и качеството на живот на хората 

с инвалидност, на условията на живот, на потребностите им от различни социални ус-

луги, на наличните социални бариери, с които те се сблъскват и т.н., както на ефектив-

ността на публичните политики в тази сфера. Не е изградена, въведена и прилагана со-

циална политика, основана на факти за процеси и явления в сферата на инвалидността. 

През последните години се разгоря и дебат за необходимостта от реформа на сис-

темата на медицинската експертиза на работоспособността и ТЕЛК. Ако той обаче се 

проследи внимателно и комплексно, или пък дори и само повърхностно, веднага ще се 

види достатъчно ясно и „опазаряването” на проблема, свеждането му само до икономи-

чески критерии, но и, в крайна сметка, до поредното неадекватно опростяване на иначе 

твърде голямата сложност на средата. Този процес протича с ярка и откровенна демон-

страция на невежество на овластените елити и институции, както и с прилагане на под-

ходи и политики, чиито основни характеристики се свеждат до „идеологии, идеологеми 

и идеологически манипулации срещу политики за развитие” (Желязкова, 2011: 108). В 

България, по време на целия преход, формулирането на политики в сферата на инва-

лидността, е съпроводено „със специфични характеристики на начина, по който се 
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формулират и „решават” различни проблеми. Едни от тези най-важни характеристики 

са:  

● целенасочено поддържане на незнание и отказ от идентифициране на проб-

лемите – незнанието за инвалидността като сложна система и отказ да се види тази 

същност;  

● стигматизиране и етикетиране – почти цялата терминология на законодателс-

твото в сферата на инвалидността е изпъстрена с етикети и стигми, като последните и 

най-тежки са свързани с определянето на хората с инвалидност като потенциални „ин-

валиди-ментета”; 

● противопоставяне на социални субкатегории лица с инвалидност и засил-

ване на конфликтите – последен пример всъщност е опитът да се противопоставят 

децата с инвалидност на възрастните хора с инвалидност (протестите от 2016 г.);  

● манкиране; 

● лансиране в публичното пространство на полуистини и митове;  

● социален „пинг-понг” за прехвърляне на отговорности и задължения; 

● „копи-пейст” политики – ярък пример в това отношение, например, са страте-

гиите за хората с увреждания (по Желязкова, 2011: 108-128). 

Инвалидността всъщност е доста сложно явление-процес, в което се откриват ог-

ромен брой релации и въздействия, в които е потопен всеки случай и притежава нели-

нейна динамика, „както на самите дисфункции, така и на реакциите на хората с инва-

лидност”. Инвалидността, също така, има и множество равнища на проявление: инди-

видуално, семейно, групово, категориално, обществено. Всяко едно от тях, разбира се, 

притежава и се проявява в реалния живот на неговите субекти и със своята специфика. 

Същността и многообразието на явлението-процес инвалидност отговаря на мно-

го критерии за сложност – нелинеарно протичане, множественост и разнородност на 

детерминантите, биопсихосоциален и биотехносоциален характер, както и свързаната с 

тях емергенция (т.е. непредвидимост на поведението на системата). И, ако за съществен 

проблем на сложността се признае огромния брой интеракции и релации, или пък лип-

сата на възможност те да бъдат нормално и правомерно контролирани, то именно тази 

същност на инвалидността релефно подчертава и социалния модел на инвалидността, 

описвайки го като своеобразен ефект от релациите между различните състояния на ор-

ганизма и менталността на индивида (част от които се наричат дисфункции) и социал-

ните и материалните контексти на неговото функциониране (Rudnicki, 2014: 50-51). 
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По този начин обаче става достатъчно видима също така и скалата на трансфор-

мация на инвалидността, до която се достига в системата на медицинската експертиза, в 

която пък цялата сложност на явлението-процес се заменя със системата за съответната 

класификация, която формални и практически е основана върху диагнозата, а и върху 

тежестта на дисфункциите само и единствено от гл.т. на работоспособността, респек-

тивно на трудоспособността. Тук се откриват и негативните трансформационни мута-

ции, последица от тази експертиза, в социалните политики в сферата на инвалидността.  

От гледна точка на институционалната система обаче инвалидността е елемент от 

сложното обкръжение, поради което и изисква съответни интерпретативни усилия. Ето 

защо за функционирането на цялата система „основно значение има конструирането на 

категорията „инвалидност” в правен смисъл, както и системата за нейната експетиза“ 

(Rudnicki 2014: 49), а също така и как е конструирана категорията „инвалидност”? 

Здравни политики, здравеопазване и здравно осигуряване 

Публичните и социалните политики в сферата на здравеопазването могат да се 

определят като целенасочено хаотични, често дори дискриминационни, а пък и практи-

чески или преимущественно насочени към безконтролното опазаряване на системата на 

здравеопазването. Освен това те носят – в една или друга степен и форма – всички ха-

рактеристики, които са и присъщи на политиките в сферата на инвалидността. 

В сферата на здравеопазването обаче реално има и практически влияят няколко 

много важни и фундаментални проблема, които всъщност карат някои специалисти по 

организация на здравеопазването да коментират, че вече е необходимо да се изгради 

изцяло нова система на здравеопазване. По-конкретно, става дума за следното. 

Българската здравна реформа беше извършена върху основата на комбониране на 

практики, заимствани от Германия и Великобритания – две страни с коренно различни 

ситеми на организация и финансиране на здравеопазването. Тези практики бяха адап-

тирани към българската специфика и най-вече към интересите на определени общест-

вени и съсловни групи. На практика всъщност се получи следното: лекарското съсловие 

и фармацевтичната индустрия бяха в основата на или активни участници в: (а) иници-

иране на здравната реформа, (б) изработване на правната рамка и нормативната й база, 

(в) приемането им от Парламента с активно лобиране от страна на тези две съсловия, 

(г) извършването на заложените промени. По същество и практически обществен дебат 

– такъв, какъвто би следвало да се осъществи, – обаче нямаше. Информацията и разяс-

нителната кампания създадоха свръх очаквания. Така се появиха и поне два проблема: 

„а) нормативно закрепена, без, разбира се, да е експлицитно формулирана, защита на 
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интересите на лекарското съсловие; б) формално нормативно съществуваща, но не из-

пълнена и неизпълнима защита на останалите участници във взаимоотношенията 

„граждани – здравна система – медицински специалисти” и най-вече пациентите” (То-

нева, 2009: 308-309). Появи се аномия на законите и погрешни решения, свързани и с 

частната практика на лекарите. В крайна сметка се роди естествен и закономерен пара-

докс от подобни реформи: здравните заведения станаха търговски дружества, а лекари-

те се превърнаха в еднолични търговци. С други думи, бяха създаден всевъзможни ус-

ловия за опазаряване на здравеопазването. И когато пациентите започнаха да придоби-

ват манталитет и поведение на клиенти на здравната система – ефект, който е в основа-

та на много от конфликтите между медиците и пациентите, се появиха любезни покани-

вопли (снимка 1), които разкриват изкривените отношения лекар-пациент в страната. 

Без да коментирам множество други проблеми (за това виж по-подробно Тонеева, 

2009) ще спомена само още два много важни факта. Първо, един основните механизми 

за ограничаване на разходите за здраве е възприетият осигурителен тип здравеопазване. 

Това на практика доведе до трикратно заплащане на всяка медицинска услуга от граж-

даните: (1) на държавата – чрез данъците, (2) на НЗОК – зрез здравно-осигурителните 

вноски и (3) на здравните заведения и/или персонал – чрез директни плащания от джо-

ба, регламентирани и/или нерегламентирани (Тонеева, 2009: 307).  

 

 
Снимка 1. Надпис, поставен на Регистратурата в ДКЦ-Смолян8. 

 

                                                 
8 С цел да спестя потенциални неприятности на автора на снимката запазвам неговата анонимност. 
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Така създадената система на здравеопазване се оказа напълно подчинена един-

ствено на икономическите принципи, водещ сред които е „икономическата ефектив-

ност”. Това позволи лимитиране на медицинската помощ от гл.т. на разходите на дър-

жавата и НЗОК, пък и непрекъснато нарастване на разходите за здраве от джоба на 

гражданите. Въвеждането на т.нар. „Клинични пътеки” на практика предизвиква и 

множество негативни явления – заобикаляне на закона, злоупотреба с права от страна 

на медицински специалисти, създаване на листа на чакащи пациенти и т.н. Качеството, 

достъпността и своевременността на медицинските услуги ставаха, а пък и продължа-

ват да бъдат все по-недостижима цел, особено за хората с инвалидност, бедните и други 

рискови групи. 

Правото на достъпно, качествено, своевременно, достатъчно и адекватно лечение 

е закрепено на първо място в множество международни актове на ООН, ЕС, Съвета на 

Европа, СЗО9. Всички тези права формално са припознати и от българският законода-

тел, т.е. от политическите елити, които създават и налагат провеждането на определени 

публични и социални политики, в т.ч и в сферата на здравеопазването, за което са изда-

дени множество закони и подзаконови нормативни актове, които – очаква се – да де-

тайлизират механизма, реда, начина за предоставяне и получаване на „достъпна меди-

цинска помощ”; изпълнителите на тази помощ, както и държавните органи, които ще 

„гарантират” нейното „безплатно” ползване. Всъщност, обаче, нещата не стоят така. В 

сферата на здравеопазването, подобно на други  сфери, съществуват над 100 норматив-

ни акта, създаващи много повече хаос, отколкото ред. А мнозинството от разписаните 

права на гражданите не са гарантирани. Създадената уж стройна система от министерс-

тво, каса и изпълнителни агенции на практика води и до прехвърляне на отговорност 

или до колективна безотговорност, в крайна сметка до трайно съществуваща тенденция 

на нарастване на разходите за здраве от джоба на гражданите и техните домакинства. 

През 2015 г. бе проведено емпирично социално изследване „Разходи за здраве на 

българските домакинства” в рамките на проекта „Здраве, качество на живот, неравенст-

ва”10. На основата на разработена нова методика за регистрация на разходите за здраве 

от джоба бе установено, че тези разходи надхвърлят разходите на НЗОК – съотношение 

51,5%-52% към 48%-48,5%. Измерените стойности на разходите се потвърждават и от 

                                                 
9 Виж напр.: Всеобща декларация за правата на човека, Европейска социална харта, Европейска харта на 

основните права на пациента, Харта на основните права, Конвенция за защита правата на човека и ос-

новните свободи, Конвенция за правата на човека и биомедицината, Бяла книга за защита правата на 

човека и достойнство на психично болни лица, Декларация за подкрепа правата на пациентите в Европа, 

Конвенция за защита правата на пациента и основните свободи и др. 
10 Проектът е финансиран от ДФ „Научни изследвания“ 
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„Проект на анализ на състоянието на финансирането на здравеопазването в България. 

Декември 2014 г.”. В същия този Проект обаче се оказва, че и „частният разход за здра-

веопазване се е увеличил от 26% през 1995 г. до 48,6% през 2012 г., като делът на пла-

щанията със собствени средства се е покачил от 26% на 47,5% (Проект 2014: 182; 

Ивков, Попиванов, Драганов, Тонева, 2016: 41). Така фактически излиза, че България 

оглавява класацията на европейските страни именно по този показател, като в същото 

време е и твърде далече от приетия от СЗО диапазон за разходи от джоба за здраве – от 

5% до 20% от общите разходи за здраве. С други думи, в България разходите за здраве 

от джоба надхвърлят 2,5 пъти приетата от СЗО горна граница за разходи от джоба.  

Едни от най-потърпевшите от тази неприятна ситуация, обаче, са мнозинството 

представители на социалната категория „лица с увреждания”. Ето, например, някои от 

най-важните данни, при това и получени при споменатото изследване на разходите за 

здраве от джоба, които доказват основателността и правотата на констатациите по-горе. 

Респондентите с инвалидност формират два типа домакинства на лица с уврежда-

ния. Първият тип са домакинствата, в които всички членове са с увреждания (26,7%). 

Вторият тип домакинства са тези, в които поне един от членовете е с увреждане 

(73,3%). 

„Средният месечен разход за здраве от джоба на едно домакинство на лица с ув-

реждания, е 132,02 лв. От друга страна, средният месечен доход на едно такова дома-

кинство е 491,80 лв. Следователно малко над една четвърт (26,8%) от средния месечен 

доход на домакинствата на лицата с увреждания, се разходва за посрещане на разходи-

те за здраве. Това реално показва много висока натовареност на бюджетите на дома-

кинствата на лица с увреждания с разходи за здраве от джоба, особено ако се вземе 

предвид факта, че лицата с увреждания са освободени от заплащането на редица такси.  

В зависимост и от направените месечни разходи за здраве от джоба (табл. 1), до-

макинствата на лица с увреждания общо от двата типа, се разпределят, както следва: 

Таблица 1. 

Изследвани домакинства на лица с увреждания според направените месечни раз-

ходи за здраве от джоба 

 

Разходи Брой домакинства Относителен дял (%) 

До 30 лв. 46 11,7 

Над 30 лв. до 60 лв. 72 18,3 

Над 60 до 90 лв. 77 19,6 

Над 90 до 120 лв. 57 14,5 

Над 120 до 200 лв. 73 18,6 

Над 200 лв. 68 17,3 
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Общо 393 100,00 

 

Малко над половината (50,4%) от всички изследвани домакинства на лица с ув-

реждания разходват над 90 лева средно месечно за здраве от джоба. 

Разходите за здраве от джоба на домакинствата на лица с увреждания заемат раз-

личен дял от доходите на тези домакинствата (табл. 2). Ето какво всъщност е и разпре-

делението на домакинствата на и със лица с увреждания според този относителен дял. 

41,8% от всички изследвани домакинства разходват над една трета от доходите си 

за здраве. Като цяло може да се приеме, че около 70% от домакинствата на лица с ув-

реждания имат високи и много високи разходи за здраве от джоба, което фактически 

потвърждава и двупосочната линейна връзка между инвалидността и бедността. Нещо 

повече, на практика се оказва, че именно разходите за здраве от джоба са един от зна-

чимите фактори, които пораждат, поддържат и задълбочават неравенствата в здравето, 

както и социалните неравенства вътре в социалната категория „лица с инвалидност”. 

Разходите за здраве от джоба пък оказват и силно влияние върху социалните неравенс-

тва между двете основни социални категории във всяко общество – лица с и без инва-

лидност, като по този начин обричат голяма част от хората с инвалидност, а и техните 

домакинства на риск от бедност, на бедност, маргинализация и социално изключване. 

 

Таблица 2. 

Домакинства на лица с увреждания според относителния дял на средните месечни 

разходи за здраве от джоба от чистия среден месечен доход 

 

Относителен дял на средните месечни разхо-

ди за здраве в средния месечен доход 

Домакинства (%) 

До 10% 16,4 

Над 10% до 20% 14,4 

Над 20% до 30% 27,4 

Над 30% 41,8 

Всичко 100,0 

 

А именно в тази посока почти отсъстват и социални политики за редуциране или 

смекчаване на тези негативни социални процеси. Това обективно допринася социалната 

политика в сферата на инвалидността да изглежда „невидима” и да бъде неефективна. 

      Социално осигурителни отношения и трудова заетост на хората с инвалидност 
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Според представителните, но недостоверни данни от Преброяването, проведено 

през февруари 2011 г., лицата с инвалидност в нашата страна са 474 26711, от които 9 

039 са деца до 16 годишна възраст и 465 228 лица на възраст 16 и повече години. Ико-

номически активните лица (16-64 години) общо са 67 549, т.е. 14,2%. От тях реално 

заети са 56 150 (83,1%), а безработни са 11 399 лица (16,9%) (Преброяване’11, 2012: 3).  

От началото на прехода до ден днешен основни характеристики на публичните и 

социалните политики в сферата на заетостта са: редуциране на правата и облекченията 

за предприятията на и за хора с увреждания, дискриминация и социално изключване12. 

Последният пример е от октомври 2015 година, когато депутатите „затегнаха” условия-

та и реда за преференциално възлагане на обществени поръчки на специализирани 

предприятия и кооперации на хора с увреждания. Това беше направено уж под привид-

но благородното мото да не се използва закона за машинации за фиктивно наемане на 

хора с увреждания, за да попаднат в категорията с облекчен режим. Тези мерки обаче 

навредиха практически, а при това и много сериозно на истинските предприятия, в кои-

то реално се трудят хора с увреждания. Практиката на редуциране, отнемане и лишава-

не, вместо на реална борба с злоупотребяващите с правата и облекченията, предвидени 

за хора с увреждания, обаче, се наблюдава още от началото на 90-те години на ХХ век. 

Всъщност непознаването на съществуващите социални бариери в сферата на зае-

тостта на хората с инвалидност прави социалната политика в тази деликатна и общест-

вено значима област почти изцяло неефективна, освен това и социално несправедлива.  

В сферата на заетостта на хората с инвалидност съществуват особено много и ре-

дица извънредно тежки проблеми. Ето защо тук ще се спра само на един от тези значи-

ми социални проблеми, който обаче е достатъчно важен, а пък е придобил широк пуб-

личен отзвук през последните десетина години – заплахата за отнемане на пенсиите на 

работещите инвалиди и насърчаване и осигуряване на заетост за хората с инвалидност. 

По данни на Агенцията по заетостта през първото полугодие на 2016 г. „са регис-

трирани средномесечно 16 795 безработни лица с трайни увреждания... Делът на безра-

ботните лица с увреждания в общия брой на безработните нараства – от 5.0% за шестте 

месеца на 2015г. до 5.4% за същия период на 2016г. (...) Във възрастовата структура на 

                                                 
11 „Зададените въпроси бяха доброволни в съответствие със Закона за защита на личните данни, който 

определя като възможно събирането на лични данни по отношение на здравето само в случаите, когато 

лицето е дало своето съгласие за това”. Така сред „ населението на 16 и повече години отговор са посо-

чили 70.6% от преброените лица, а за децата е отговорено за 55.1% от тях” (Преброяване‘2011, 2012: 1). 
12 Същевременно именно тези предприятия остават през целия период основен източник на работни мес-

та за хора с инвалидност, като от 1990 г. насам броя на заетите в тях лица с инвалидност е намалял почти 

10 пъти. 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2015/10/01/2619669_deputatite_zategnaha_rejima_za_obshtestveni_poruchki/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2015/10/01/2619669_deputatite_zategnaha_rejima_za_obshtestveni_poruchki/
http://www.dnevnik.bg/analizi/2015/05/09/2529269_horata_s_uvrejdaniia_kato_instrument_za_pechelene_na/
http://www.dnevnik.bg/analizi/2015/05/09/2529269_horata_s_uvrejdaniia_kato_instrument_za_pechelene_na/
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лицата с трайни увреждания преобладават безработните над 50 години (10 357 лица), 

като те са с 13 лица по-малко. Делът им се запазва изключително висок - 61.7% (при 

60.1% през 2015г.)” (Информационен бюлетин 2016: 16).  

За посочения период 4 267 са устроените на работа лица с увреждания, т.е. 25,4% 

от всички регистрирани лица с увреждания в БТ. Голям е делът на лицата без квалифи-

кация 32.8% (1 399 лица) от всички устроени на работа лица с увреждания. Наблюдава 

се тенденция на нарастване на относителния дял на устроените на работа лица с увреж-

дания – през 2015 г. те са 22,2% (17 265 регистрирани безработни лица), а през 2014 

регистрираните безработни лица с увреждания са 17 648, като устроените на работа са 

16,9%. Независимо от тези положителни тенденции, ситуацията със заетостта на хората 

с увреждания си остава особено тревожна – над две-трети от лицата с увреждания в 

трудоспособна възраст не работят или са трайно безработни повече от една година. На 

пазара на труда те се сблъскват с множество социални бариери, по-важните от които са:  

- още на входа на пазара на труда съществува достатъчно сериозен конфликт 

между вида и тежестта на увреждането, образователно и квалификационно равнище на 

хората с уврежданията и характера и съдържанието на труда на предлаганите и достъп-

ни работни места. Този тежък конфликт най-често обаче публично не се артикулира и 

коментира, или, ако това все пак се прави, то се извършва само и единствено в контек-

стта на медицинските му аспекти. Социалните му измерения твърде често остават из-

вън погледа и интереса както на учените, така и на създаваните и реализирните полити-

ки; 

- комбинацията между висока възраст (почти 62% са лицата с увреждания са над 

50 години, регистрирани в БТ) и увреждане, в контекстта на една по-скоро враждебна 

социална среда, е сериозен фактор влияещ по посока, както на безработицата, така и на 

личната демобилизация по отношение на търсенето на работа; 

- наличието на такива личностни и социални бариери, като ограничен достъп до 

достатъчен финансов ресурс, ограничен достъп до здравни услуги, социална изолация, 

депривация и фрустрация. Наличието на такива бариери обаче реално, т.е. практически 

подсказва – в най-добрия случай – за недостатъчна ефективност на формулираните и 

провежданите политики в сферата на социалното включване на хората с увреждания. 

Между работодателите и хората с увреждания съществуват и много съществени 

различия, които са неизбежни и очаквани, при оценката на причините защо първите не 

наемат на работа лица с увреждания, а пък вторите не могат да си намерят работа. Най-

важните причини (респективно социални бариери) според работодателите, в този кон-
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текст, са свързани с: (1) характер и условия на труд, (2) правно-административни бари-

ери, (3) информационно-комуникационни бариери, (4) предразсъдъци и стереотипи 

(символни бариери), (5) опасения от допълнителни разходи.  

Таблица 3 представя социалните бариери, според изследваните лица с увреждания 

в рамките на проведеното (през 2013 г. сред работодатели и хора с увреждания) емпи-

рично социологическо изследване: 

Таблица 3.  

Социални бариери пред хората с увреждания в процеса на търсене, намиране и 

запазване на работно място 

 

Вид социална бариера Относ. дял 

наличие на голяма безработицата в населеното място 21,2 

бюрокрация  12,2 

липса на програми за работа на хора с увреждания 12,2 

предразсъдъци и негативни стереотипи на работодателите 12,2 

липса на работни места за хора с увреждания 12,2 

липса на адекватна политика в сферата на заетостта на хората с ув-

реждания 

9,1 

незаинтересованост на работодателите 9,1 

възрастта на хората с увреждания 9,1 

наличието на увреждане 9,1 

вида и тежестта на увреждането 9,1 

бедност на ХУ 6,1 

финансови затруднения и криза 6,1 

наличие на квалификация без приложение 6,1 

липса на финансиране на съществуващите мерки и програми 6,1 

дискриминация 3,0 

ограничен достъп (архитектурни и транспортни бариери) 3,0 

духовна и ценностна криза 3,0 
 

Източник: Ивков 2013, с. 22-23. 

И днес, за огромно съжаление, ситуацията все още не е съществено променена. 

Тази идентификация на конкретни социални бариери може да послужи и като основа за 

последващи идентификации на бариерите на пазара на труда, а и за създаването на нови 

и по-различни политики за тяхното ефективно, но и справедливо преодоляване. Защото 

един от основните резултати от изследването показва, че за голямото мнозинство от 

хората с увреждания реално съществуващите възможности у нас да си намерят работа, 

са ограничени. За да е възможно повече лица с увреждания да се трудят, обществото и 

държавата трябва да създават много повече и по-разноообразни възможности за трудо-

ва заетост на хората с увреждания. Освен това е необходима и трайна, а и целенасочена 

работа към въвеждане и утвърждаване на включеното образование за децата и младе-
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жите с трайни увреждания, както и добре действаща система за професионално ориен-

тиране и професионална активизация на хората с увреждания (виж Ивков, 2013: 33). 

          Заключителни бележки 

Лишаване, отнемане, редуциране, – могат да се използват и редица други различ-

ни термини – на права и облекчения, които са предназначени за хората с инвалидност, 

както и стигматизацията, маргинализацията и социалното изключване сякаш се прев-

ръщат в дълбока и реална същност на публичните и социалните (копи-пейст) политики 

в сферата на инвалидността. Никой обаче не се интересува достатъчно и какви условия 

на живот трябва да съществуват в страната, за да могат представителите на тази соци-

ална категория да живеят по начин, по който те искат или смятат за реално достоен. А 

всъщност практически става дума за: а) достъп до първокачествено здравеопазване и 

здравни услуги; б) свободен достъп – социална и физическа среда без бариери; в) без-

бариерна професионална среда; г) наличие на възможности за труд и получаване на 

доход, релевантен на техните възможности, способности и потребности; д) силно раз-

вита и многообразна система от социални услуги в общността, както и свободен достъп 

до нея, съобразно потребостите на човека с увреждане; е) не на последно място и из-

ползването на включващо образование и придобиване на висока професионална квали-

фикация и др. Нито едно от тези условия обаче днес не съществува в България13, а пуб-

личните и социалните политики са твърде далеч от създаването на реални условия това 

практически да се случи. „Социалното вмешателство против инвалидността трябва да 

включва предотвратяване, но и управление и облекчаване” – казва Амртия Сен (2005), 

т.е. публични политики след да са насочени не към административно определяне броя 

на хората с увреждания в страната и благотворителност (социално подпомагане), а към 

създаването на условия и възможности хората с увреждания да реализират своя потен-

циал. С други думи, публични политики, основани върху адекватно знание и ценности. 

България днес се нуждае спешно от цялостна, научно обоснована, социална 

експертиза на ситуацията на хората с инвалидност, на състоянието на комплексната 

рехабилитация, както и на публичните и социалните политики в сферата на инвалидно-

стта. Крайно необходими са мултидисциплинарни изследвания на различните сфери и 

тежките проблеми, пряко или косвенно свързани с инвалидността, за да започне прак-

тически създаването и реализирането на справедливи и ефективни социални политики, 

които да са основани на факти, а не на идеологеми или изкуствени, нереални аргумен-

                                                 
13 Точно в този контекст наскоро, по време на семинар посветен на проблемите на медицинската експер-

тиза, зададох реторичния въпрос: възможен ли е в България феноменът Ст. Хокинг? 
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ти. В противен случай ще продължи отнемането на права и облекчения за хората с ин-

валидност, независимо, че България е страна по Конвенцията за правата на хората с 

инвалидност. 

От всичко това, като цяло, се налага един-единствен основен извод – публичните 

и социалните политики в сферата на инвалидността сега имат антиразвитиен характер. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНИЯТ ПРОЕКТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

ЗА АЛТЕРНАТИВНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

Христина Амбарева 

Abstract 

The 100th anniversary of the Zimmerwald conference, the first international 

conference of the socialists in Europe, was commemorated two years ago, in 

September 2015. Taking into account its main ambition for inspiring international 

solidarity and mobilization against global capitalism, I discuss here the revival of this 

socialist project by the alter-globalization movement. I argue that in the end of the 

XX- the beginning of the XXI century this movement has developed a new and more 

mature project of resistance against neo-liberal capitalism. I describe three factors 

that aided this project: economic globalization, the creation of the global culture 

through mass media, and the Internet. They facilitate the left grassroots activity 

aiming to social change. I compare the alter-globalization movement to the socialist 

project which formed 100 years ago after K.Marx’s ideas. I argue that there are three 

aspects where alter-globalization movement repeats the history of European 

socialists: anti-militarism, a vision about an alternative future and activism based on 

the international solidarity.  

Keywords: Globalization, neo-liberalism, internationalism, alter-globalization   

    

               Съпротивата срещу капитализма преди и сега 

 През 1915 г., когато  в Швейцария е организирана първата конференция 

на социалистите от Европа и Русия, Цимервалдската, идеята за международното 

сътрудничество и солидарност на пролетариата е все още на много ранен етап от 

осъществяването на един действително интернационален проект. На този исто-

рически етап интернационализмът бива добре разбиран като основен фактор за 

разрастването и успеха на класовата борба. Той също така е обвързан с анти-

милитаристки позиции, макар и разнопосочни, по отношение на Първата све-

товна война, която е водена от икономическите интереси на „империализма” и 

„буржоазията” (Lenin, 1914). От тази гледна точка, войната очертава погрешна и 

вредна посока на действие, която ще провокира национализма вместо необхо-

димото за интернационалния проект единство на трудещите се срещу буржоази-

ята и капитализма.  
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 Интернационалната идея за международно сътрудничество и солидарност 

срещу капитализма формира днес вече нов проект, който я поставя на по-зрял 

етап на развитие. Тя не води до „обединение на пролетариата на класова осно-

ва”, поне такава терминология не присъства, но създава феномен в рамките на 

който основната дейност е активизъм против неолибералния капитализъм, а и 

съпротива на бедните или намаляващата средна класа срещу най-богатите – 

именно интернационално движение за алтернативна глобализация. 

 Има три основни фактора, заради които интернационалният проект на 

съпротивата днес се показва в много по-развита форма, отколкото по времето на 

пролетарските революции. И трите фактора са обусловени от естествената ево-

люция на капитала и пазарните отношения, които водят до реално размиване 

или дори буквално стапяне на държавните граници и глобално ниво на иконо-

мичеки, културни и политически взаимодействия.  

1. Икономическа глобализация. Никога досега светът не е бил по-

обвързан на икономическо равнище чрез международната търговия, 

чуждестранните инвестиции, енергетиката и финансовата система. За 

100 години, капиталистическата пазарна икономика е еволюирала ка-

то е либерализирала пазарите, създала е няколко големи и свързани 

помежду си финансови центъра, капиталът се е окрупнил и съсредо-

точил в международни корпорации, чиито интереси придобиват по-

голяма политическа тежест от всяко едно правителство. Наличието на 

обвързаност в глобалната икономика е първа важна предпоставка за 

възможността на международна съпротива срещу вече мащабните или 

глобалните последствия от икономическите политики. Утвърждаване-

то на неолибералната парадигма създава твърде сходни икономически 

условия на развитие в много различни страни, които рефлектират и в 

общи проблеми, като нарастване на социалните неравенства, рискове 

на и недоволства от управлението. Множеството вълни на граждански 

протести в последното десетилетие е отражение на една такава тен-

денция. 

2. Културна глобализация. Потреблението на стоки, масовата култура и 

мобилността са основни фактори за срещата, опознаването или адап-

тирането на културите. Днес на хора от различни части на света им се 

предлагат едни и същи формати на мислене чрез съдържание, произ-
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ведено от културните индустрии. Глобалният поток на информацията 

позволява да се следи живота в различни части на света. Чрез комер-

сиалните културни съдържания проблемите на неравенствата, прес-

тъпността, несигурността на живота, доходите и безработицата се по-

казват като всеобщ, а не национален или личен проблем. Културните 

индустрии и масовата култура са важен фактор за разпознаването на 

общи проблеми в световен мащаб като наличието на социални нера-

венства, дискриминация по раса, пол, произход, корупция, и пр. Зато-

ва масовата култура и телевизията имат своя принос към създаването 

на глобално културно-информационно пространство. Те не изискват 

образование или квалификация за разбирането им, не правят профе-

сионални сравнителни изследвания на културите или социалните не-

равенства, но се нагаждат към масовия вкус, и проникват там където 

социалните и културни изследвания рядко достигат, а и оформят 

представи и виждане за другите като хора, които имат същите проб-

леми като нас: страдат от бедствия, болести или бедност, обичат не-

щата, които и ние обичаме, и се радват на неща, на които и ние се 

радваме. Без да бъде интелектуално предизвикателсто, тази колосална 

и непрестанна мрежа от лоши новини и сапунени драми създава осо-

бени съвременни представи, които позволяват възприемането на чуж-

дата култура като не толкова различна и далечна. Туризмът и пътува-

нията са също част от съвременното отваряне на света и възприемане-

то на човека от друга националност не като рядък или идеализиран 

екземпяр (както беше в Българи преди 1989 г. по отношение на чуж-

денците), а като нормално човешко същество. Културната глобализа-

ция създава и такова особено социално пространство, което комуни-

кира общите проблеми на живеещи в различни страни и континети 

хора по разбираем начин. 

3. Трети фактор, който допълва ефектите на икономическата и култур-

ната глобализация и поставя интернационалната идея на качествено 

различно ниво, е интернет. Важен аспект на световната мрежа е ут-

върждаването на няколко езика, сред които засега водещ е английски-

ят, като един от общите езици на международната комуникация. Све-

товната мрежа днес създава огромно, наднационално, англоговорящо 
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публично пространство, в което интернационалната идея и междуна-

родното сътрудничество имат на практика огромни възможности за 

реализиране на всякакви проекти. Комуникацията и възможността за 

създаване на мрежи предоставят важни условия за социални проекти. 

 Дали светът е бил близо до световната пролетарска революция след Пър-

вата световна война и Октомврийската революция, е въпрос, който не е изгубил 

днес своя смисъл? По онова време преобладаващата част от населението е имала 

прекалено слаба мобилност, ниски доходи, неразвита масова култура и последс-

твията от икономическата дейност са били локални, тоест не е имало реално 

съзнание за глобална зависимост, липсвал е индивидуален достъп до наднацио-

нални мрежи, там, където урбанизацията изобщо е създала пролетариат. От 

гледна точка на споменатите три фактора на средата днес, пролетарските рево-

люции преди близо столетие са очевидно базирани на много незряла основа за 

единна класова борба, поради липса и на реална база за изграждане на интерна-

ционален проект. 

 Днес терминологията, с която са работели социалистите в началото на 20 

век (империализъм, буржоазия, пролетариат), е почти забравена, но динамиката 

в отношенията национална-интернационална съпротива достига ключово важен 

момент от своето развитие. Икономическата глобализация вече е на етап, в кой-

то се наблюдава заплашително и прогресивно увеличаване на неравенствата и 

социалното недоволство, съсредоточаване на богатствата в малък брой хора. 

Глобализацията се милитаризира, създава тежкси международни последствия, а 

способностите и властта на отделните правителства да защитават националните 

си интереси от интересите на корпорациите и банките са силно отслабени. Така 

икономическата глобализация води към тежки кризи, в които се усилва и масо-

визира съпротивата и срещу неолиберализма. Пример за такива движения са 

„Окупирай Уолстрийт”, „Индигнатос”, „Запатистас”, както и активността на 

множество малки мрежи, част от които се припознават в рамките на Движението 

за алтернативна глобализация. По същия начин, по който идеята за интернацио-

нална солидарност и съвместна борба срещу капитализма е имала свои ранни 

привърженици у марксистите и социалистите в началото на 20 век, днес по света 

са умножават протестите и социалните движения, искащи  промени в неолибе-

ралните политики, социална промяна, а и изграждащи международни мрежи. 
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 Глобална опозиция срещу неолиберализма и неговите последствия, като 

бързото нарастване на разделението между бедните и богатите, концентрирането 

на огромната част от богатствата в 1 % от населението на света, екологичните 

последствия от икономическия модел, днес е очеваден факт. Ироничното е оба-

че, че този проект става възможен именно благодарение на условията, създадени 

в последните 50 години от самия неолиберален капитализъм.  Това, за което 

преди 100 години е направен опит да се постигне на принципа на една насилена 

революция, сега практически е факт като резултат от пазарните политики, кул-

турната глобализация и дигиталната обвързаност на населението по света.  

 За две десетилетия от своето съществуване Движението за алтернатив-

на глобализация успява да обедини „граждански мрежи като ATTAC, Global 

Trade Watch, Focus on the Global South, търговски съюзи, младежки организации, 

зелени активисти, мрежи за човешките права, мрежи за солидарност към третия 

свят“ (Pleyers, 2011: 11). Запатистас създават мрежата People’s Global Action, 

която недвусмислено се обявява срещу свободния пазар и недемократичното 

господство на СТО. От края на 90-те години и през първото десетиление на 21 

век са организирани множество протести, в които обществената подкрепа прог-

ресивно нараства. През 1998 г. 70 000 души протестират на срещата на Г8 в 

Бирмингам и искат отмяна на външния дълг на третия свят. През 1999 50 000 

протестиращи, сред които представители на международни организиции, еколо-

зи и анархисти, блокират достъпа до конферентния център на СТО в Сиатъл. 

Един от активните изследователи на протестните двежения, включително и на 

ДАГ, Д. Плейърс (2011) твърди, че именно през 1999 г. става ясно, че тези масо-

вите протести и съпротивителни движения в различни части на света са всъщ-

ност части от едно оформило се глобално протестно движение срещу неолибе-

рализма. През 2001 г. е създаден и собствен форум на движението, а именно 

Световния социален форум, а до 2007 г. той се организира и около датите на 

провеждане на Световния икономически форум в Давос. Според данните от ре-

гистрацията на участниците на ССФ през 2005 г. основната движеща сила в тази 

съпротива са отделните граждани, активистки мрежи и интелектуалци, като ин-

дивидуалните регистрации са били над 60 % (Pleyers, 2011: 48). По данни на „Ал 

Джазира”, форумът, проведен в Тунис през 2015 г., е събрал 70 000 души, които 

представляват повече от 4000 масови движения и организации (Ал Джазира, 28 

Mar 2015). Форумът през 2016 е проведен в Квебек, Канада, и по данни на уеб-
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сайта му е бил подкрепен от над 300 активисти групи (World Social Forum, 2016). 

Мотото на форума перифразира мотото на ДАГ, което е „Друг свят е възможен” 

на „Друг свят е необходим. Заедно. Възможно е!” (World Social Forum, 2016). 

 ССФ показва как съпротивата срещу статуквото и желанието за радикал-

на социална промяна може да тръгне по посока на това, което пише още Карл 

Маркс – наднационално движение срещу капитализма, сега обаче видян в глоба-

лизацията, корпоратизирането на икономиката и създаването на институции ка-

то централните банки, които имат огромно влияние върху икономиката и поли-

тиката, оттам върху целия жизнен свят на хората. Този вид мобилизиции реално 

са демонстрация на воля за промяна и наднационално обединение на отделни 

хора, които се противопоставят на икономическата глобализация, милитаризма и 

катастрофалните последствия за природната среда от икономическия модел.  

 В начина, по който се определя съпричастността към ДАГ – на отделни 

хора, особено интелектуалци, или активистки мрежи, които участват в протести-

те и се регистрират на Световния социален форум, ясно се вижда условността 

на единството. То не е йерархично и трайно структурирано, а съществува под 

формата на малки групи, които споделят моментно общо разбиране за пробле-

мите на обществото и необходимостта те да бъдат решени. Има осъзнаване на 

необходимостта от реформи във финансовата и социалната политика, в енергий-

ния сектор, икономическия модел; има я вярата, че бедността може да бъде лик-

видирана чрез политики за преразпределение на доходите; че екологичните 

проблеми трябва да бъдат решени. Оттук идва и идеята сред много активисти от 

ДАГ, че е възможен и необходим алтернативен модел на глобализацията, който 

радикално и категорично да се пребори с огромната власт и с несправедливо 

натрупаните огромни богатства на организации каквито са СТО, Световната 

банка, ЦЕБ, МВФ и Федералния резерв.  

 На ДАГ може да се погледне като на модерния аналог на социализма от-

преди 100 години, защото противостои на неолиберализма и неговите институ-

ции по същия начин, по който някога социалистите са вярвали в необходимостта 

от пролетарска революция срещу буржоазията. ДАГ обаче е качествено нов етап 

по отношение на типа организация, която сега се и създава. Това е мащабен 

граждански активизъм, без централизиране на революционно движение в едни 

органи или водеща група от активисти. То не се ръководи от решенията на един 

лидер и неговата аморфност насочва към автентично grassroots движение, в кое-
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то се вижда потенциалът да генерира криза в съвременния, компрометиран мо-

дел на представителната демокрация. Фактът, че много хора се обединяват сре-

щу неолиберализма и неговите основни институции днес, показва, че тази ин-

тернационална опозиция срещу капитала, която някога е прогнозирал и Маркс, 

назрява във времето и става възможна благодарение на условията, създадени от 

самия неолиберален капитализъм.  

 В този контекст един призив на Маркс и Енгелс от типа „пролетарии от 

всички страни, съединявайте се” вече има известно, съвременно покритие, до-

колкото са налице: 1) икономическа мотивация (концентрацията на богатството 

и кризите на икономическата обвързаност), 2) културни взаимовръзки и вътрег-

рупова солидарност (глобалната култура и маси, недоволни от условията на жи-

вота си) и 3) техническа възможност за мобилизация (информационните техно-

логии). Както показва практиката на ССФ и др., сега е възможна дейността на 

световна мрежа от „алтернативни глобалисти”, които са не само убедени, но и 

искат да убедят и други хора в необходимостта и полезността от промяна в по-

литиките.  

 Съществена разлика в метода на постигане на целите между ДАГ и онова, 

което правят социалистите в началото на XXI век, е, че си поставят за цел не 

революционна промяна, която да наложат „върху” другите, а възприемат прин-

ципа „бъди промяната”. Активистките организации в защита на пряката демок-

рация са насърчавани да прилагат нейните принципи към самата организация 

(Pleyers, 2011); промяната в потребителските модели, свързана с екологичната и 

икономическата политика, се очаква да дойде не от държавното законодателст-

во, а от индивидуалната промяна на потребителските навици; от интелектуалци-

те се очаква да играят водеща роля при анализиране на неолибералната полити-

ка, да създават активистки мрежи и др. Глобалният характер на въздействие на 

икономическата дейност се отразява на идеята за бъдещето, в което икономи-

чески, екологични и архитектурни решения вървят заедно. Проблемите са не 

само глобални, но и комплексни, и само такова може да бъде и нивото на техни-

те съвременни, бъдещи, но и ефективни решения.  

 В тази съвременна форма на съпротива отношението национално-

интернационално е много динамично. Организациите, захранващи ДАГ между 

1997 и 2005 се явяват на национално равнище (Pleyers, 2011: 139-137). „Запатис-

тас” показват как расте значението на локалните общности в генерирането на 
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решения. В някои държави, където се оформят привърженици и активисти на 

ДАГ, има особени акценти в целите, подчертаващи националния/локален харак-

тер на техните протести и дейности: пример са „Индигнатос” в Испания; 

„АТАКА” във Франция, Белгия и Германия, различаващи се в локалните си ин-

тереси и цели (Pleyers, 2011). Организации, самоопределящи се за част от ДАГ 

има в Азия където локалните специфики и цели са различни (виж уебсайта на 

„Hao Ran Foundation”). 

 В сравнение с преди 100 г. много от събитията, свързани с ДАГ, повтарят 

историята на социалистите по три линии – антимилитъризъм, оформяне на визия 

за едно алтернативно бъдеще, в което част от сегашните проблеми ще бъдат ре-

шени, и разбиране, че силата на движението е в неговия интернационален, акти-

вистки характер. За разлика от преди 100 години, сега в съпротивата срещу нео-

либерализма има по-голям залог, защото към бъдещето на прекариата и обедня-

ващата средна класа се добавят и екологичните проблеми. Интернационалният 

проект на съпротивата вече не е просто план за революция в социалната и ико-

номическата система, а също и настойчив призив за овладяването на екологична 

катастрофа. Последствията от неуспеха да се противодейства на концентриране-

то на капитал и власт, от една страна, на икономическото свръх-производство на 

екологични проблеми, от друга, са реални и глобални. Войната в Сирия и бежан-

ската криза в Европа добавят е доста, съвсем нови щрихи към тази тревожна и 

опасна картина, в която екологичната криза, икономическите проблеми, милита-

ризираните форми на глобализацията действат в явно/задкулисно единство, като 

произвеждат и социални, и хуманитарни кризи.  
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ПРЕХОДЪТ И БОЛЕСТНИТЕ СЪСТОЯНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЛУХ 

Максим Мизов 

 Във всекидневното си битие и в пределите на масовата култура човек обикнове-

но не прави съществени отлики между най-различните типове социален слух, които той 

притежава и непрестанно експлоатира – кога несъзнателно, кога съвършено съзнателно. 

Той е убеден, че анатомично и генетично присъщия му слух е напълно достатъчен да се 

ориентира и проявява в многопластовите, а и разнородните по естеството си реалности. 

 Всекидневният житейски разсъдък се уповава или робува на всевъзможни пред-

разсъдъци, които не дават истински, верен отговор на това как се случва така, че човек 

може да чува и следва гласовете, или звуците на отдавна загинали култури и общества, 

или защо чува по съвършено различен начин гласовете/езиците на близките и чуждите.  

Всяка историческа и обществено-политическа промяна обикновено води до съ-

ответни – повече или по-малко забележими и значими – изменения в политическия слух 

на хората, които най-често, заради някакви свои потребности и интереси се стремят и 

опитват – доколкото това е по силите и възможностите им – правилно, а и навременно 

да се ориентират във врявата, шумотевицата или в бъркотията на бушуващите събития. 

Тези процеси обикновено не са хомогенни, а са хетерогенни, при това на всичко отгоре 

са често и непредсказуеми, или неуправляеми, което обаче като че ли изобщо не лиша-

ва субективният фактор от желания, стремежи, опити, а понякога дори и от възможнос-

ти и от конкретни средства да повлияе на тяхното еволюиране и проявление в социума. 

Това е и естествено, закономерно следствие от принудителната или доброволната прео-

риентация на човешките сетива към изменящата се действителност и нейните свойства. 

По този причина в смутни и преломни времена или общества човешката сензитивност 

работи (успоредно) на различни режими – едни за обикновеното човешко всекидневие, 

други за политическите възприятия и тълкувания на случващото се в макроисторичес-

кия контекст, трети за моралните усещания на ставащото покрай и в самите хора, чет-

върти – за психично отражение на бушуващите в публичния и частния живот събития. 

Тревогите, опасностите, затрудненията и усложненията за политическия слух, обаче, са 

далеч по-големи и разнообразни във времена и общества, които са подложени на скоро-

течно, шоково и противоречиво развиващи се процеси на радикални и мащабни транс-

формации, които тотално засягат както държавата, така обществото, нацията и народа. 

И това е напълно закономерно, даже неизбежно, понеже в такива буреносни и метежни 

времена и исторически/житейски обстоятелства изригват с огромна мощ вулканите на 

нови предизвикателства и възможности, които се сблъскват със стените, бентовете или 
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крепостите на отдавна утвърдени и уталожени в практиката социални трафарети, зася-

гащи произхода, природата, спецификите, функционалностите и феноменологиите на 

различните битуващи и съперничещи помежду си политически слухове на хората в тях. 

Новите исторически реалности и обществени нрави принуждават социалните субекти 

да се съобразяват с тях, да се опитат да чуят какво се носи във въздуха на историята 

или обществото, какво звучи – повече или по-малко гръмогласно, или шепотно – от и 

чрез тях в различните сфери на публичния или пък на частния живот на хората, а това е 

свързано и с пренастройване на политическия слух към новите исторически вълни, към 

по-различните звуци или шумове, които разместващите се исторически пластове про-

извеждат, пък и изобилно разпространяват в социалната атмосфера и среда на страните.  

Подобно на всички други органи от човешкия организъм, слухът може също да 

има различни видове деформации, аномалии в своите функции и да страда от болести. 

Тази закономерност е особено важна не само за анатомично унаследения или придобит 

слух на отделния човек, но така също и за неговия твърде по-специфичен социокултур-

не и политически слух, който притежава доста по-различни енигми и феноменологии. 

Разбира се, не би било научно правилно да се осъществява механично пренасяне 

на биологичните или неврофизиологичните деформации, аномалия, увреждания, или 

заболявания на анатомичния слух в сферата на проявленията на политическия такъв. 

Това, обаче, съвсем не означава, че нарушенията на първия не могат да се отразяват на 

втория, нито пък, че дефектите на последния неминуемо се оказват гарантиран симптом 

за сериозни проблеми или деформации спрямо първия – анатомичния слух на човека. А 

това е и така, защото политическият слух не е огледално отражение или пък цялостно 

въплъщение на всичко онова, което попада в сферата на анатомичния слух на човека. 

Например, ако човешкото ухо притежава всъщност не едно, а три вида ухо – външно, 

средно и вътрешно, – е много трудно да се идентифицира къде точно се намират, пък и 

какви собствено са взаимоотношенията между тези модификации на ухото в пределите 

на политическия слух, иначе казано на политическото „ухо” на човека или гражданина. 

Такива изследвания липсват в огромните масиви от съвременната научна литература. 

 Според оториноларинголозите заболяванията на слуха могат да се диференци-

рат на няколко по-общи групи в зависимост от това коя част на слуховия орган е засег-

ната. Например, болестите могат да се диференцират според това дали се отнасят до 

външното, средното или вътрешното ухо и до съответно присъщите им компоненти.1 

                                                 
1 Виж подр.: Болезни уха, горла и носа. Атлас, под ред. проф. В.Т. Пальчуна. М., „Медицина”, 1991. 
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Освен това редица проблеми със слуха могат да бъдат провокирани и от различни – 

временни или хронифицирани – заболявания и на други сетивни и пр. органи в тялото. 

 Различните видове болестни симптоми на слуха могат да се отнасят и до физио-

логическото приспособяване, или – обратното, – до невъзможността за нормална адап-

тация към определени звукови дразнения. Проблемите и отклоненията в този ракурс 

възпрепятстват оптималната настройка на слуховите анализатори относно вярното въз-

приятие на звука, на неговата сила и честота, както и на способностите на слуха да иг-

рае определена защитна роля спрямо прекалено силни или доста продължителни звуко-

ви дразнения. Тук обаче трябва да се прави разлика между неадекватната или деформи-

раната адаптация, от една страна, и умората на слуха, от друга страна, която се полу-

чава при прекалено дразнене на слуха, надминаващо допустимите граници за неговата 

функционалност. А, както може да се предполага, умората на слуха се отразява нега-

тивно или, по-точно, понижаващо на дейността на естествения човешки слухов апарат.  

 Друго много важно свойство на слуховия анализатор е неговата способност да 

определя точно посоката, правилно направлението на звука, което в медицината носи 

съответното профилирано название – ототопика.  Това свойство зависи от естеството, 

нормалността и оптималността на функциониране на двете уши, които притежава всеки 

човек, т.е. то е свързано е с т.нар. бинаурален слух. Затова всяко нарушаване на дей-

ността или увреждане на определени компоненти от цялостната структура на слуховия 

апарат (или анализатор) води до съответни деформации при възприятието и разпозна-

ването на звуковите дразнители, до лошо звукопроводимост и звуковъзпринимаемост. 

 Нарушенията на слуха могат да са свързани и с промени в нормалното действие 

на вестибуларния апарат. Проблемите с нормалното функциониране на последния 

могат да водят до нарушения в зрението, в координацията и действията на крайниците 

или на цялото тяло на човека. Затова и нарушения, или увреждания в слуха могат да 

провокират известни промени в рефлекторната дейност на мускулатурата на очите, ко-

ето да провокира нистагма, т.е. ритмични колебания на очната ябълка, мигания и т.н. 

 При някои случаи се налага изкуствено продухване на ушите през носната кухи-

на. При други пък се изисква точна акуметрия, т.е. измерване на слуховата способност 

да улавя различни звуци – разговорна или пък шепот, или да се прибягва до различни 

видове камертони. Към тези манипулации може да се отнася и ушната манометрия, т.е. 

определяне на степента на подвижност на звукопроводящата система. При други казуси 

се налага използването на психоакустически методики и радиоелектронна апаратура, 

т.н. аудиометър. А определянето на спонтанните нистагми може да се прави чрез наб-
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людение на движенията на главата и очите, проследяващи определени типове движения 

на ръката на лекаря, откриващи девиации във вертикалния и хоризонталния нистагъм.    

 Проблеми със слуха или на нарушения на вестибуларната ориентация могат да 

се разпознават чрез използването на различни координационни или статокинетически 

способи, които са свързани с точното локализиране на носа чрез съответни движения 

към него на определен пръст, или пък посредством използването на диадохокинез – 

чрез супинация или пронация, т.е. обръщане нагоре, или надолу на дланите, а също и 

чрез съответни видове пози, или конкретни движения на тялото, или само на отделни 

негови части, които трябва да действат в унисон с вербалните изисквания на лекаря. 

Тук спадат също и изпълнения на различни заповеди на лекаря, изискващи от пациента 

демонстрация на праволинейни или флангови видове походки, чрез които да се устано-

ви прецизно на какво се дължат съответните отклонения от нормалния вървеж и т.н. 

Установяването на нормалното или – обратното – на девиантното състояние на вести-

буралната ориентация на човека може да се дефинира и чрез използването на обектив-

ни методи за регистрация на равновесието, т.е. с наблюдение на соматичното проявле-

ние на човека, стъпил върху специална платформа за стабилография, но също и посред-

ством изследване на очите, или пък на вкусовата чувствителност - електрогустометрия.  

 Внимателното наблюдение на движенията на очните ябълки, както и изпълнени-

ето на определена оптическа моторика, следваща лекарски заповеди, също спомагат за 

правилната диагностика на нарушенията в слуховата дейност на конкретния субект. 

 Сериозни проблеми или увреждания на човешкия слух могат да възникнат също 

и като резултат от най-различни наранявания или тежки травми в областта на главата. 

Различни видове термични или пък химически влияния също така могат да предизвикат 

сериозни, трайни промени в нормалното функциониране на слуховия апарат на човека.  

 Акустичните травми обикновено настъпват след кратковременно, но особено 

след дълготрайно „консумиране” на въздействия на много силни звуци – примерно на 

интензивност от порядъка на 150-160 децибела и нагоре, които могат да провокират 

развитието на остра моментна или на хронична проблемност и деформация на слуха. 

 Определени, понякога даже и много дълготрайни, или тежки проблеми със слуха 

могат да се породят и в зависимост от преживяването на остри вибрационни травми. Но 

и резките промени в атмосферното налягане също така могат да станат причини и за 

т.нар. баротравми, които могат да повлияят на слуховата чувствителност, ориентация и 

адаптация на човека в динамично менящата своите референции околна действителност. 
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 Своеобразни комбинации на акустични и баротравми могат да се произведат при 

условията на мощни детонации или дори вследствие и на стрелба на близко разстояние.  

 Различни вродени, унаследени или придобити травми също могат да повлияят 

негативно на статуса на човешкия слух и на капацитета на неговото полезно действие. 

 Моментни, временни инфекциозни възпаления или хронически и гнойни отити 

също така могат да бъдат причини за временни, или дълготрайни нарушения на слуха. 

 Мениеровата болест на вътрешното ухо от невъзпалителни процеси е способна 

да сервира на човека крайно неприятна симптоматика и одиозни преживявания, свърза-

ни с пристъпи на системен световъртеж, главозамайване, намаляване на слуховата чув-

ствителност или известен шум в едното ухо, а също зрителни дразнения при светлина. 

 Диагностиката и лечението на слуховите нарушения или болести предполагат и 

внимателно изследване на съответни деформации в обонянието, наранявания или де-

формации в носа и носната кухина, увреждания на функциите, временни възпалителни 

състояния или дълготрайни хронични болести. Причините за такива състояние могат да 

бъдат най-различни – от обикновени простуди, до прекарване на грипно заболяване, на 

обши или на остри и тежки респираторни състояния, микробни инфекции, или травми. 

В този аспект риногенните усложнения определено могат да провокират или да се съп-

ровождат и от съответни – по-леки, или по-тежки –отогенни проблеми, или нарушения. 

 Различни видове екземи и дерматити също могат да затрудняват и увреждат не 

само функционирането на обонянието, но чрез него да въздействат и на човешкия слух.  

 Определени по-леки или по-тежки, дори трудно- или нелечими нарушения на 

слуха могат да бъдат предизвикани и вследствие на различни, а особено на по-сериозни 

поражения върху носа и обонянието по линия на конкретни заразни венерически или на 

съответни много тежки и труднолечими онкологически тумори, респ. на заболявания.  

 Човек може да изпита някои затруднения в слухово отношение и вследствие на 

определени моментни проблеми или на хронифицирани заболявания в устната кухина. 

Различни усложнения или болести на езика, глътката и хранопровода могат да водят 

след себе си до съответни компликации или деформации и в акустичните функции. 

Различни професионални заболявания или хронифицирани състояния, а особено пък 

някои онкологични процеси в тази зона също могат да се отразят доста неблагоприятно. 

 Както вече (по-горе) споменах, би било съвсем наивно, научно недопустимо или  

дори непростимо да се търсят каквито и да било директни връзки, или да се  пренасят 

автоматично, механично и огледално симптоматиките на ушните усложнения, увреж-

дания, или заболявания в деликатната сфера на проблемността на политическия слух. И 
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ако съществуват някакви възможности в този контекст, то те са свързани единствено с 

определен типове рационални употреби на метафори, асоциации между тези две сфери. 

Ето защо научните изследвания и анализи на проблемите около затрудненията, влоша-

ването, увреждането или болестните състояния на политическия слух на човека (като 

род, вид, или индивид) може да си позволят единствено и със съответното визиране на 

всички условности лукса да се уповават или дори да прибягват в определени случаи, и, 

разбира се, в съответни условни граници, форми и равнища, до известни паралели, т.е. 

до косвено транспониране и фигурално сравняване, уподобяване на случващото се със 

анатомическия с това на политическия/политизирания слух на човека в някои ситуации.   

 Единствено в този условен и донякъде превратен смисъл можем да си позволим 

да говорим/пишем за възможностите да се откриват, коментират, експлоатират или пък 

даже да се лекуват определени симптоми на политическата глухота, която е способна 

да притежава, а и да се проявява в съответни твърде особени разновидности и степени. 

Защото не е все едно и също дали пред нас (като субект или обект на наблюдение, ко-

ментар, анализ, или на терапия) стои човек, който притежава известни проблеми със 

слуха, които, обаче, могат да се простират между съвършено обикновена до много по-

усложнена временна, или дълготрайна намалена слухова сензитивност; или пък такъв 

индивид, който има трайно намаление на своя слух, или пък дори трети социален су-

бект, който притежава определена глухота, но същевременно не е ням, или дори чет-

върти, който може да бъде най-тежкият казус, понеже страда от пълна глухонямост, а 

да не говорим и за още по-трагичен случай – на тотална сляпоглухонямост, която обаче 

също не лишава човека от съответни сетивни усещания и преживявания и при отделни 

индивиди може да е съпроводена с изключително редки, но много високи постижения. 

 Тази своеобразна йерархия на уврежданията на слуховата дейност на човека мо-

же да се пренесе в полето и на политическите реалности и нрави, където също – исто-

рически, или всекидневно – можем да се срещаме и сблъскваме с най-различни казуси, 

отнасящи се до наличието и влиянието върху собствената ни, или върху други субекти 

на видима, или незабележима симптоматика на определена политическа или социална 

глухота, проявена моментно, ситуативно, или дълготрайно и безчувствено от страна на 

различни типове политически субекти – партийно лидери, функционери, общественици 

или пък депутати, висши държавни чиновници и държавници – в конкретни периоди. 

 Въпросите в подобни случаи могат да бъдат най-различни и в зависимост от това 

дали става дума за глухота, свързана със съответно – по-малко или по-голямо – намале-

ние на слуха, на неговата социално-политическа чувствителност, на драстични промени 
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в праговете на неговата сензитивност и реактивност, или с наличието и влиянието на 

определена (реална, или привидно демонстрирана, престорена, симулативна) глухота. 

Възможни са дори и случаи, при които отделен човек или дори цяла социална група 

като че ли изобщо не желаят да се вслушат и да чуят предизвестията, т.е. звуците на 

определени тревожни, или вече солидно и мащабно настъпващи исторически промени,  

или пък на много сериозни обществени катаклизми, при което такива хора даже изобщо 

не се прикриват, а обикновено се затварят в себе си или сякаш оглушават за онова, кое-

то се случва покрай тях в обществото, дори и когато то вече и засяга жизнения им свят. 

Подобна социално-политическа глухота може да се отразява и крайно неблагоприятно 

не само на нейния директен притежател и ползвател, а и на други хора, свързани с него. 

 При някои случаи тази особена или престорена глухота може да бъде съчетана и 

със съответна симптоматика на социална или, още по-точно, на морално-политическа 

глухонямост, като въпросните политически особи не само, че реално не чуват, или се 

правят, че не могат да възприемат правилно и своевременно звуковите предизвикателс-

тва и известния от страна на обществеността, на отделни групи и индивиди сред нея, а 

дори и не желаят (по никакъв сносен, адекватен и резонен начин) да отговорят на въп-

росите, претенциите, или очаквания на хората, които очакват от тях публични реакции. 

 Впрочем, ако по-задълбочено се размислим, непременно и ще открием всевъз-

можни политически, или политизирани казуси, при които определени властови персони 

публично демонстрират, при това в едно и също реално течащо време, че хем имат, хем 

нямат нормален слух, т.е. че те реално притежават и напълно умишлено експлоатират 

селективен слух по конкретни проблеми, някои от които са доста значими за общество-

то, а пък други – единствено и само за тях, или за социалната група, в която членуват. В 

подобни случаи гражданите се сблъскват с амбивалентни прояви на политиците, които 

се оказват едновременно и прекалено словоохотливи по едни, но същевременно и изу-

мително мълчаливи, буквално неми по отношение на някои други – моментно актуал-

ни, злободневни – проблеми, които те съзнателно дезавуират, избягват, не коментират. 

Подобна двойнственост на властниците обикновено или закономерно предизвиква не 

само моментни несъгласия, противоречия и колебания, но и сериозни дистанцирания, а 

даже и пълно отчуждение на преживелите я, и най-вече на засегнатите от нея граждани 

спрямо обществено-политическия живот в страната, или пък спрямо конкретна партия. 

В такива случаи нерядко се стига и до съответна наказателна глухота от страна на оп-

ределени граждански слоеве или политизирани среди към последващи импулси, апели 

и послания на политическите субекти, които преди това доста са се изложили сетивно. 
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Тук иде реч за обстоятелства, факти или ситуации, при които наранените, в смисъл на 

нечутите, незабелязаните и незатечетини преди това от властниците, граждани – в пер-

сонален, или групов порядък – се оказват напълно способни впоследствие да не реаги-

рат, да се представят като глухи и слепи, или наистина да са станали вече такива спря-

мо предизвикателствата и посланията, които провинилите се политически субекти ад-

ресират към тях, или които експлозивно изстрелват в публичното време-пространство. 

Подобна глухота обаче може да бъде съпровождана от реална или дори от при-

видно демонстрирана (в публичното време-пространство) сляпоглухонямост от власто-

вите персони. Става дума за това, че има политически фигури – лица, елити, институ-

ции и пр., които в такива казуси съвършено безскрупулно или инструментално публич-

но демонстрират „игри” от сорта на „ни чул, ни видял” нещо, което всички останали 

хора, дори много държавни институции и обществени учреждения осезаемо забелязват.  

Преиграването в това отношение не може да остане безнаказано, макар че в ис-

торията има немалко времена и ситуации, когато такива прегрешения могат да се проя-

вяват доста безцеремонно, а на всичко отгоре да траят в доста продължителни периоди. 

Обикновено, след изтичането на определено историческо и социално-политическо  

време винаги идват и такива моменти, или другояче казано Видовден, при които вече 

дори и аполитичните граждани могат да си позволяват удоволствията и луксовете да 

експлоатират подобни маньоври и манталитети срещу провинилите се пред тях власт-

ници, за да ги накажат – съзнателно, организирано и последователно, или съвсем нео-

съзнато. 

Възможно е социалните перцепции на гражданството да улавят и коментират та-

кива проявления на властови персони или институции, които в действителност са дело 

на тяхна съвършено преднамерена, съзнателна, моментна или хронична игра на сляпо-

глухонямост, на липсата на очаквана и обществено-полезна реакция по съответни 

проблеми и дилеми, които са злободневие в дневния ред, а и сърцевина на публични 

дебати. Обаче е напълно възможно липсата на такава изискуема политическа сензитив-

ност или реакция да е плод на отдавна боледуващи, или наскоро закърнели сетива на 

политическия субект, на тотална увреденост, или дори на пълна и невъзвратима загуба 

на слуховата сензитивност и реактивност към основателните тежнения на обществото и 

народа.  

Тук, разбира се, става дума за паралелно функциониране на напълно нормални 

анатомически човешки сетива с патологични прояви или неадекватна функционалност 

на политическите сетива на определени – властово ориентирани, ангажирани и оборуд-
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вани – социални субекти – отделни индивиди, различни социални групи, цели социуми. 

Специално, за последния казус трябва и да се подчертае, че в историята съществуват и 

такива моменти, или ситуации, при които реакциите на обществото като цяло остават 

за някои от съвременниците, или пък особено за наследниците доста сериозни впечат-

ления, или внушения, че са били напълно неадекватни съобразно интимната логика на 

процесите и тенденциите, които са се развивали в конкретния хронотопос на социума. 

Тоест, че в дадената ситуация, пък и съобразно публично демонстрираното от огромни 

човешки маси, или от държавните институции като че ли изобщо не са функционирали 

каквито и да са нормални, адекватно действащи социални, или пък политически сетива. 

В този смисъл от огромна – историческа и всекидневна – важност или значимост 

е както политиците, така и гражданите да поддържат в изрядно състояние своя полити-

чески, граждански, социален и морален вкус, ако не искат да имат сериозни проблеми. 

 Както споменах по-горе, проблемите със или дефектите на слуха могат да водят 

до много сериозни усложнения и затруднения в ориентацията и адаптацията на су-

бекта. В политически контекст това реално означава, че временните или дълготрайните 

трудности за нормално и правилно разпознаване, консумиране и анализиране на акус-

тичните предизвикателства или послания на другите хора, на средата или на специфич-

ните проекции на историческите времена върху психиката и интелекта на политическия 

субект могат да се съпровождат от моментна или хроническа трудност, дори неспособ-

ност за вярна и ефективна ориентация, или адаптация в отделни житейски обстановки.  

 Както в мирни, спокойни и политически монотонни времена, така и още повече 

в бурни, метежни и преломни обществено-исторически времена винаги се пораждат и 

развиват всевъзможни предпоставки, условия, фактори и механизми за различни типове 

умора, отмаляване, отслабване, изтощение и пълна изнемога на политическия слух на 

определени социални субекти – индивиди, общности, или пък даже и на цели общества. 

От една страна, такива процеси или тенденции могат да са резултат от действието на 

естествено появили се и закономерно действащи причини, фактори, а – пък от друга – и 

да са в състояние да изникнат, да влияят и заради съзнателно, преднамерено, умишлено 

действие на определени социални субекти, които ги „призовават за живот”, или пък им 

осигуряват магистрални пътища, удобни условия за тяхната ефективност и мащабност. 

 В смутни времена и динамично променящи се обществени реалности и нрави е 

напълно естествено акустичната картина на историческата атмосфера да се окаже изо-

билно наситена с всевъзможни звукови, разнотонални или шумови ерупции, които да 

оказват съответни моментни, или дълготрайни влияния върху слуха на дадени субекти. 
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Динамичната, радикалната и изненадващата смяна на едни с други ценности, норми, 

принципи, социално валидизирани идеали и критерии, калейдоскопичната промяна в 

пейзажите и климата на социума или в персоналната екзистенция на преходните хора и 

пр. винаги обуславят, стимулират и мултиплицират известни снижения на капацитета и 

прецизността на политическия, социалния или гражданския слух на засегнатите хора. 

Непрестанните канонади в публичното време-пространство с различни информационни 

или комуникативни снаряди или политически милитаризирани снаряжения, съчетани с 

ескалация на разнородни и многолики публични/частни съмнения, колебания, противо-

речиви реакции, синхронизиращи прекомерна активност към едно с пасивност към дру-

го и т.н. неминуемо се оказват доста неблагоприятни за една комфортна среда за слуха. 

Постоянните или регулярно предизвикваните политически, или политизирани скандали 

в държавата, обществото също така провокират износване на потенциите и изхабяване 

на чувствителността на политическия, или гражданския слух на хората към ставащото. 

 В известен смисъл вероятно имаме право дори да говорим/пишем за специфична 

политико-слухови алергии към определени акустични предизвикателства или послания, 

излизащи от конкретни политически, или политизирани източници. Става дума за таки-

ва сонарни (вече достатъчно банализирани и трафаретни) импулси или вълни, които са 

способни да предизвикват, или да активират отбранителни алергични реакции на поли-

тическите организми на съответно пострадали, или застрашени социални субекти, при 

което слушаемостта и чуваемостта (на адресираното към тях) са с доста лошо качество. 

 Наличието и влиянието на подобни симптоми или дефекти в политическия слух 

на хората може да са свързани и със съответни амортизации на политическата семанти-

ка и дори с инфлация на политическата/политизираната семиотика, която властниците 

използват прекалено силно и дълготрайно, при което те се износват за гражданството. 

В този аспект можем да дадем доста красноречив пример със скоротечното дискреди-

тиране, деформиране или даже с пълното обезобразяване и обезличаване на семантич-

ния и семиотичния потенциали на цялата пъстра терминология за демокрацията изоб-

що, а най-вече за вече съществуващите алергични реакции сред доста значими социал-

ни среди, които биват „обстрелвани” за пореден път от страна на политиците с дискур-

си за демокрацията, за демократичните промени, трансформации и реформи, към които 

вече гражданския слух е дотолкова привикнал, а пък и те са му дотегнали толкова, че 

той вече не реагира по очаквания от политиците начин на техните оферти, или мостри. 

Това особено ясно се забелязва, например, при различните типове изборни кампании, 

при които вече предишните звукови сигнали и послания дотолкова вече са предизвика-
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ли всевъзможни дефекти, заболявания и атрофии в политическия слух, в гражданската 

чувствителност на хората, обусловили са вече и доста хронифицирани алергии към себе 

си, поради което трябва и да се заменят с нещо съвсем по-различно, което обаче е спо-

собно да предизвика вниманието и поне за малко да задържи любопитството на масите, 

на които отдавна вече всичко, свързано с политиката, е неимоверно дотегнало и скучно. 

 Кратковременни или дълготрайни проблеми, увреждания на политическия слуха 

могат да са предизвикани от, или – обратното – да водят след себе си до известни ано-

малии в политическата ототопика, т.е. до определени деформации в своевременното 

и правилното дислоциране на направлението, на истинската, реалната посоката, от коя-

то идват и в която се движат конкретни политически информационни вълни, послания. 

 Подобно разминаване може да се дължи, най-общо, на два основни фактора. От 

една страна, за него съдейства прекалено наситената с всевъзможни и разнородни зву-

кови, разнотонални или шумови ерупции, или ефекти от идеологическо и политическо 

естество, които хората не могат да обхванат като тоталност, а, което е още по-важно, и 

да диференцират според най-различни критерии, свързани с интересите, ценностите им. 

Още повече, че в особено бурни, смутни, „барутни” и динамично-противоречиви исто-

рически времена, или в продължително, непрекъснато разтърсвани и от политически, 

икономически и социални катаклизми държави или общества социално-политическата 

атмосфера неизбежно се изпълва с огромна, а пък и с разнопорядкова (по своите идео-

логически и политически смислови поляритети) eнергия, която оказва и съответни вли-

яния върху съзнанието, чувствителността и поведението на хората, като (при определе-

ни обстоятелства и субективни предпоставки) може вече и доста силно да ги затрудни.  

 От друга страна, освен тези обективни (исторически или социални) фактори ог-

ромна роля и значение за  нарушената политическа ототопика може да се дължи и на 

сериозни фило- и онтогенетически унаследени, или на социално придобити деформа-

ции в сферата на прецизното разпознаване и своевременното правилно различаване на 

произхода, естеството, функциите и на евентуалните последици от съответно свободно 

реещи се, или на конкретно адресирани към субекта идеологически, политически или 

политизирани звукови вълни, или на дадени – познати, или непознати за него – шумови 

ефекти, които се дължат и на определени дефекти, малформации в собствения му поли-

тически генотип, на недостатъци в неговото политическо съзнанието или в политичес-

ки ориентираната и ангажираната му психиката с отделни социални казуси и ситуации.  

 Тоест субективизмът на слуховото възприемане и преценяване на някои външни 

импулси или информационни вълни може да се определя и от наличието и солидното 
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влияние в рационалната и емоционалната сфера на субекта на разнородни и многолики 

социални, по-точно, политически и политизирани предразсъдъци, предубеждения, со-

циални дистанции, или резигнации по определени (но и прекалено значими за субекта) 

поводи, критерии, проявени в дадени исторически и всекидневно-житейски обстановки. 

 Съществува обаче и трета вероятност, която се свързва с преднамерени или ма-

нипулативни действия от страна на политиците, които адресират различни звукови 

„покушения” към политическия слух на гражданите, в които преднамерено или неосъз-

нато могат да се вкарват разнородни послания, които да не са лесно и бързо дислоцира-

ни и смислово-оценъчно диагностирицирани дори и от граждани, които са общо взето 

много добре в политико-културно отношение, т.е. притежават висока политическа гра-

мотност и компетентност, но заедно с това, в конкретни сложни случаи могат не проя-

вят нужната адекватна ориентация и реакция към интимно скритото, завоалираното в 

посланията. В такива случаи обикновено заблудилите се граждани приписват произхо-

да или смисловата и ценностно-нормативната стойност на чутите външни политически 

послания на източници, фактори или идентичности, които не са истинските, или преки-

те им творци. Това най-често се случва, когато такива граждани се заблуждават от ад-

ресираните към тях или по принцип в публичното пространство звукови емблеми или 

послания, които сериозно прикриват или преиначават интимната същност на онова, 

което те изразяват. В подобни ситуации или казуси политиците и идеолозите се пре-

въплъщават в ролята на (явни или добре завоалирани) демагози и популисти, които 

прибягват до селекция, или употреба на всевъзможни евфемизми или други лингвис-

тични фокуси, които да децентрират, или обърнат в погрешна посока вниманието и 

разсъжденията на гражданството. Така хората могат вярно да слушат и възприемат 

нещо, което отправят към тях едни или други властващи/опозиционни елити и инсти-

туции, но да не са в състояние правилно да чуят най-важното, най-същественото, най-

значимото, а понякога дори и най-съдбовното, което се спотайва в такива послания, а и 

което предопределя техния живот. Не случайно и любимият философ на руския прези-

дент Владимир Путин – И. А. Илин, в метежната 1917 г. пише доста проникновена 

книжка с името „Демагогия и провокация”, в която обръща специално внимание на 

обстоятелството, че политиците-демагози се възползват от тъмнината в съзнанията и 

подсъзнанията на хората, а и сами всячески се стремят да увеличат и затвърдят подобна 

тъмнота, като я и експлоатират оптимално, чрез всевъзможни езикови еквилибристики, 

объркващи напълно социално-политическия слух, гражданската чувствителност, иначе 
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казано, помислите, оттам вече и емоциите, и спекулативно подчиняващи волята и пове-

дението на техните адресанти.2  

 Политиката е много особено събитийно време-пространство, които произвежда, 

дистрибутира, разменя и принуждава към силово/доброволно консумиране на различни 

сонарни експликации, провокиращи сериозни проблеми за бинауралния слух на човека. 

Иде реч за обстоятелството, че тя нерядко създава специфични ситуации или публични 

казуси, при които човек започва да се съмнява и колебае дали вярно и навременно е чул 

и разбрал определени политически съобщения със собствените си уши, или дали не е 

по-правилно и по-изгодно да се съобрази и подчини на онова, което е валидно за пуб-

лично декретирания или мащабно валидизирания политически слух на други граждани. 

При подобни казуси човек не вярва на двете си уши, а започва да търси помощ или оп-

равдание за доверчивостта, или даже за моментната  си наивност в онова, което уж му 

се струва, публично сякаш се слуша/чува от преобладаваща част от познатите му хора. 

Така двете му уши, т.е. иначе нормално функциониращи анатомични слухови органи, 

се оказват недостатъчно пригодни, полезни за улавяне и разконспириране на енигмите, 

които гражданските слухове на други (ближни и непознати) хора могат да притежават. 

В подобна ситуация такъв човек е принуден от собствените си вътрешни колебания или 

заради конкретни утилитарни мотиви, подбуди да се довери, или поне публично да де-

монстрира, че съобразява начина си на мислене, поведение с „верния слух на другите”. 

 Неведнъж досега стана дума за причините, симптомите, ефектите и последиците 

от влошената или хронично увредената вестибуларна система на политическия слух. 

Нарушеното равновесие на homo politicus може да бъде важна причина и солиден фак-

тор за много сериозни, прекалено опасни и дори съдбоносно вредни, за краткосрочни,  

или дълготрайни за неговата – публична, или частна – екзистенция разнородни и мно-

голики последици, които твърде осезаемо да засегнат целия му жизнен свят, начина му 

на живот, но така също и да се отразят негативно и на този на общуващите с него хора. 

 Със сигурност може да се твърди, че нарушенията или заболяванията в областта 

на вестибуларния апарат на политическия слух могат да се отразят доста негативно и на 

социалната кинетика, на духовното – най-вече на моралното, а и на друго – равновесие 

на социалния субект – особено в среда, предлагаща на човека много динамично движе-

ние на обществено-историческите процеси, рязка или противоречива смяна на пейзажа. 

Всъщност такива атрибути притежават всички преломни обществено-исторически епо-

                                                 
2 Виж подр.: Ильин, И.А. Демагогия и провокация. М., „Народное право” серия „Задачи момент” № 4, 

1917. 
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хи, когато човешкото съзнание и поведение е подложено на неимоверно тежки и слож-

ни изпитания, нерядко свързани и с болезнени световъртежи от развоите на събитията. 

Паралелно с този сякаш напълно закономерен или неизбежен феномен в живота на хо-

рата в подобни бурни времена и общества се появява и действа и друг феномен, който е 

свързан с мощния наплив в публичния живот на всевъзможни политически „диагнос-

тици и терапевти”, обещаващи на хората безупречно точни, а и бързи диагнози, или пък 

невероятно ефективни терапии, които да ги освободят от лошите симптоми и преживя-

вания, породени от, или свързани органично с въпросните страдания при нарушеното – 

историческо, политическо, икономическо, културно, битово, а и душевно – равновесие.  

 В условията на злополучният български преход гражданското ни общество също 

беше свидетел, но, за жалост, и потърпевша жертва от диагностичните и терапевтични-

те умения и таланти на всевъзможни политици – демагози, популисти, натрапчиво лан-

сирани и властово селектирани, и декретирани експерти, анализатори-шарлатани и пр., 

които със своите „дарби, лечебни практики” не само не смалиха, а даже увеличиха още 

повече историческия световъртеж, социалното, политическото и моралното замайване, 

накараха хората да продължат да се чувстват крайно дискомфортно, да им се повдига 

от политическите манталитети и маниери, които този преход сервира на обществото ни. 

 Безспорен факт е, че повече от четвърт век разноцветни идеолози или политици 

лъжат и мамят многострадалния български народ, че той „върви право и напред”, че се 

движи в единствено истинската или вярната историческа посока, при това въпреки неп-

рестанното и сякаш незнайно кога ще приключи залитане, пропадане във все по-големи 

беди и мъчения, във все по-тежка материална и духовна бедност, нищета, или мизерия. 

Така се оказва, че благодарение на диагнозите и терапиите на самородните ни доморас-

ли и пишман европейски политици, българското общество и държавата ни притежават 

явно силно увредени вестибуларни апарати, защото непрекъснато показват красноре-

чиви симптоми на неспособност да се държат на крака, да имат изправена стойка и си-

гурна походка в условия на крайно динамично и противоречиво развиващи се процеси. 

Поне засега като че ли няма усещането за намиране на успешно лечение на тази болест.  

 Въпреки това изглежда, че по някаква зла прокоба Политиката никога не желае 

или изобщо не може завинаги да се откъсне от тези си отрицателни принципи и свойст-

ва, усърдия и заложби, чрез които тя (откакто съществува и като че ли докато същест-

вува) успява да привлече и за замае съзнанието, да вкара психиката на хората в неверо-

ятен световъртеж, нерядко представяйки го едва ли не като най-нормалното състояние 

на хората или поне за някаква неизбежна, закономерна и крайно необходима фаза, след 
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неприятното, а и болезненото преминаването на която ще последва окончателно спира-

не на въпросната негативна симптоматика и хората ще се усетят в стабилно състояние.  

 Впрочем, симптоматиката на дебалансирана историческа, политическа, нравст-

вена и пр. вестибуларност можем да наблюдаваме и коментираме във всички сфери на 

публичния или частния живот на съвременниците ни – при това съвсем не само в стра-

ни и сред народи, които са подложени на тежки и жестоки исторически катаклизми, но 

и в целия глобален свят, дори в държави или общества, които са приемат и за еталонни.  

 Ескалацията, а и мултипликацията на всевъзможни радикализми, ескстремизми, 

фундаментализми, тероризми и всякакви други изми са неопровержими и красноречиви 

свидетелства за дебалансирането на историческото състояние на цялото човечество, на 

света, който изкуствено и преднамерено е вкаран в главозамайващи сценарии, от които 

на хората все повече им се гади и повдига, а държавите и гражданските общества все 

по-често се виждат в положения, в които вестибуларните им апарати не функционират.  

 В крайна сметка, постмодерната философия, проникнала и прогизнала със свои-

те парадигми (на деконструктивизъм, липса на твърди и универсални фундаменти, неп-

риемане и съперничество на всяка устойчивост и сигурност, безгранична апология на 

разнообразието, безконтролен и безнаказан индивидуализъм, разюздан, но и дискретно 

контролиран социален атомизъм, отказ от стабилността и упованието на Големите раз-

кази, инжектиране на упования и вяра в микродискурсите и пр.) в идеологиите и поли-

тиките, господстващи в нашата смутна, но и преломна историческа съвременност, 

изобщо не може да даде на хората историческо спокойствие и дълготраен душевен 

комфорт. А подобно историческо и екзистенциално състояние на човечеството не може 

да мине и без съответните исторически замайвания, социални клатушкания, политичес-

ки залитания и морални повдигания, погнуси и отвращения от и повръщания срещу 

политиците.  

 По-горе бе споменато, че проблемите със слуха могат да водят до, а и да се ди-

агностицират според показанията на човешките зрителни органи, на техни компоненти. 

Тази симптоматика може също да има своите особени проекции в политическата сфера. 

Прекаленото ускореното мигане или неадекватността в оптическата механика на поли-

тическото зрение на социалния субект – бил той отделен индивид, социална група или 

цяло общество – може да е сериозен признак за влошен статус, или увреждане на него-

вия политически слух. И това съвсем не е изненадващо, защото от обикновения си жи-

тейски, или биографичен опит всеки от нас знае, че понякога посрещането на неочаква-

на новина, на изненадващо съобщение или на тяхното неразбиране може да провокират 
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засилена и противоречива, неадекватна или явно патологична динамика на политичес-

кото зрение, на влошената гражданска оптическа чувствителност към дадени проблеми. 

Затова в историческия живот или пък в свръхполитизираното всекидневие може да се 

срещнат различни казуси, които илюстрират смутено, объркано, неадекватно мигане на 

политическото  зрение на отделни индивиди, или социални общности по даден въпрос. 

 Патологиите, разкриващи сериозни – кратковременни или дълготрайни – нару-

шения или увреждания в политическото зрение на хората могат да се забележат и в два 

други, но също достатъчно показателни симптома – изцъклянето и вторачването в ня-

каква имагинерна точка, или в постоянното блуждаене, а и в непрестанното примигване 

на неговия исторически, политически, социален и морален поглед в днешните реалии. 

Подобни имагинерни точки, към които да се фокусират сетивата на хората, днес родни-

те политици и политикани сервират в огромни количества и във всевъзможни „блюда”, 

консумацията на които обаче възпроизвежда за пореден път одиозните симптоматики. 

Такива признаци днес твърде лесно и бързо могат да бъдат забелязани съвсем не само 

при историческите и обществено-политическите маньоври, които народът и гражданс-

кото общество са принуждавани или, по-точно, пришпорвани да извършат, но дори и в 

рамките на горчивото и трудното ежедневие за огромната част от злощастния ни народ. 

 Не са нужни кой знае какви сложни техники и процедури, за да разпознаем вяр-

но наличието и въздействието на подобна симптоматика. Стига ни само да се огледаме 

около нас, да се взрем в лицата на минувачите покрай нас, да погледнем към изписани-

те истории и драми върху лицата, в погледите, словата и жестовете на хората край нас, 

за да узнаем какви и колко големи са проблемите на българите с тяхното социално, ма-

териални, душевно, емоционално и пр. равновесие, както и с техния – исторически, 

политически, социален, икономически или културен – вестибуларен апарат, или пък 

със неимоверно силно застрашения, или вече достатъчно увредения им социален слух.  

 Успоредно с това, подобна симптоматика може да е провокирана и от започващ,  

или вече протичащ процес на умора, отслабване или изтощение на едно или няколко 

човешки политически сетива (например, на слуха и зрението), при което моментната 

слабост рефлектира компенсаторно в усилена дейност, подсказваща някакви проблеми.  

 Умората, изтощението и изнемогата от преходните митарства или издевателства 

са несъмнени и релефно забележими и в публичния, но и в частния живот на българите, 

които все по-често и все по-ясно демонстрират разсеян, блуждаещ поглед, неадекватен, 

или силно намален слух, объркано политическо, или социално обоняние, неадекватни 

вкусови пристрастия, или дистанции, безчувствено или треперещо, недиагностициращо 
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вярно и своевременно осезание спрямо станалото, битуващото, или задаващото се в 

обществено-политическия живот на държавата, към изживяното от гражданството и пр. 

 Комплексната диагностическа картина на общата увреденост на сензитивността 

на нашите съвременници е крайно обезпокоителна. Тя разкрива много тежко наранена 

чувствителност на хората или вече функционираща, но и плашеща безчувственост дори 

към неща, които иначе би следвало да предизвикват незабавни реакции в нормалните 

хора и които забелязваме все по-рядко в поведенческата реактивност на днешните хора.  

 Тук едва ли ще открия Америка, като подчертая, че моралната слепота, глухота, 

немота, безвкусица и безчувственост са разпространени в огромни количества, но и са 

представени във всевъзможни качества най-вече по върховете на обществената пира-

мида, сред елитите – тези, които трябва да дават тон и посока на народа в трудното и 

сложното историческо движение на държавата, обществото и нацията в кризисния етап.  

 Народът от незапомнени исторически времена е дал своята безупречната, пък и 

изглеждаща почти като аксиоматична диагноза, според която рибата се вмирисва от-

към главата, което е твърде симптоматичен процес за увреждането, разлагането и загу-

бата преди всичко на чувствителността към околната реалност; защото именно в гла-

вата се намират командните центрове на сетивността на живите същества. Както е не-

вярна битуващата в житейския разсъдък представа, че рибите са напълно „глухонеми”, 

така е непрецизна и манипулативна визията, че политиците също са сляпоглухонеми, 

понеже се оказва, че са прекалено окати, с превъзходен слух и перфиден, или перверзен 

език, когато трябва да отстояват собствените си интереси, или да наказват враговете си.  

 Обстоятелството, че определени слухови проблеми или възпалителни ушни про-

цеси могат да провокират известни усложнения и затруднения в движенията на главата 

в областта на шията, подсказва (разбира се в условен, метафоричен контекст), че нару-

шението на политическия слух на субекта (индивид, група или социум) може да обус-

лови, или дори да хронифицира неговите движения в посока „вляво”, или пък „вдясно”.  

 В известен смисъл при такива негативни състояние може да се стигне до момен-

тно или дори до дълготрайно хронифицирано гипсиране на главата, респ. на разсъдъка 

в определена посока – било към дясно, било към ляво, било към центристко фиксиране. 

Подвластният на такава болезнена симптоматика субект може с трудност да се извръща 

в неудобната за него идейно-политическа посока, да изпитва притеснения или страхове 

от факта, че е неспособен и ограничен от своя недостатък в чисто политически аспект. 

Тъкмо на подобни „гипсирани глави” в политиката и в политизираните нрави се дължат 

обструкциите и съпротивите срещу всяко ново нещо, което им се струва неприемливо и 



149 

опасно за тях, всеки плурализъм и компромис с различната, чуждата идентичност, или 

всяка промяна, което може да подкопае и измени твърде изгодното за тях статукво. Ако 

по-внимателно се вгледаме и по-задълбочено се размислим, ще установим, че най-

много гипсирани глави могат да се открият по върховете на обществената пирамида, в 

елитите, които се възползваха и продължават да вегетират върху статуквото в прехода, 

а и които се оказват нежелаещи, неспособни да си „извъртят” погледа, слуха, обоняние-

то и вкуса, да се докоснат до неща, които са от съдбовна потребност за целия ни народ.  

 В този ракурс можем да стигнем до парадоксални и потресаващи прозрения. За-

щото ще се окаже, че многострадалният български народ е ръководен от слепци и глу-

хонеми, от лидери и елити без всякаква сензитивност, безчувствени и коравосърдечни 

към тежненията и страданията, към мъките и трагедиите, които сънародниците им са 

преживели и все още преживяват, или които тези „водачи на нацията” ще им сервират. 

Тоест очевадната липса на нормална човешка чувствителност сред властващите ели-

ти, които се изреждат едни след други по протежение на целия злополучен преход, но и 

които сякаш изобщо не се различават едни от други, е трагичното откритие в този етап. 

 Всичко това може да се забележи и усети по твърде релефен, а и болезнен начин 

ако се свърже с шизофреничното раздвоение или размножение на идентичностите, кои-

то политиците, управниците ни демонстрират в продължение на повече от четвърт век. 

Защото обикновените простосмъртни, малките хора, редовите граждани могат твърде 

лесно и много бързо да се объркат ако трябва да правят меродавни заключения на база-

та на амбивалентните признаци, които властниците ни излъчват в годините на прехода. 

От една страна, липсата на нормална човешка чувствителност е фрапираща или дори 

флагрантно демонстрирана от домораслите управници и политици; от друга – тя сякаш 

се измества, изпарява, ако трябва да се доверим, повярваме безусловно, безостатъчно и 

изцяло на политическите езици, които експлоатират тези властници, но пък и в които 

загрижеността, съпричастието и съчувствието към нуждите на народа „бият” толкова 

силно, а и трайно на очи, че хората остават с чувствата, че живеят в паралелни светове.       

 Както при медицинската помощ при дадени проблеми на влошаване и уврежда-

не на слуха, така и в политическата сфера са възможни или понякога даже и наложи-

телни изкуствено провокирани и провеждани продухвания на ушите, чрез които нами-

ращите се в тях секрети, или други обекти, сериозно затрудняващи слуха, да бъдат на-

пълно отстранени, за да се гарантира възстановяването на нормалния слух на субекта. 

В политиката обаче такива своеобразни продухвания се извършват и по най-различни 

причини, или поводи, като се използват съответни, най-разнообразни лечебни техники. 
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 В отличие от медицината, обаче, при такива политически интервенции и терапии 

може да се стигне до противоположни резултати – вместо да се оздрави и нормализира, 

политическият слух на хората още повече да се влоши, или даже да се увреди напълно. 

Това обикновено се дължи на погрешните или на точните, но инструментално и завоа-

лирано приложени терапии, които целят нещо съвсем различно от публично деклари-

раното. Така на практика се получава, че вместо да възстановят или изострят слуха на 

политическите/идеологическите си „клиенти и пациенти”, властниците правят всичко 

по съвършено безскрупулен начин, меркантилно, антихуманно и противодемократично 

да увредят и унищожат изцяло истинската, или правилната чувствителност; да изменят 

в негативна посока праговете на политическа/гражданска чувствителност; да снижат 

или изцяло оглушат своите подопечни субекти, превръщайки ги и в сетивни инвалиди, 

понеже съвършено преднамерено и системно влошават и унищожават техните сензори. 

Всъщност, тук става дума за умишлено дефектиране на политическите сетива на хора-

та, за целенасочено и организирано, макар и прикрито дефункционализиране на истин-

ските политически или граждански зрения, слухове, обоняния, вкусове и тактилности, 

като на тяхно място – съвсем нескопосано или перфектно – се имплантират сурогати, с 

които човек може да усеща околната среда и случващото се в нея по изопачени начини.  

Това реално е огромно не само политическо, но и преди всичко морално престъпление, 

понеже се увреждат, разболяват и унищожават съвършено нормални човешки слухове. 

 Няма кому другиму повече да полагаме отговорността и вината за ширещата се в 

преходното ни общество безчувственост към другите, за липсата на нормална, човешка 

сензитивност към болките и страданията, или към радостите и успехите на другия чо-

век, освен на политиците, властниците и управниците, които имат огромните заслуги за 

тоталното разложение и унищожение на фундаментите на социалната чувствителност в 

обществото, за безчувствеността или за цинизма на държавата към собствения й народ. 

 Именно политиците като цяло са основните виновници за пандемичното форми-

ране, но и разпространение на всевъзможни заболявания на политическите и моралните 

слухове на хората. Те реално са и най-отговорните субекти за ескалацията, свръхпроиз-

водството на разнородна по консистенциите си „ушна кал”, пречеща на нормалния слух 

на политизираните или, още повече, пък и на съвсем аполитизираните днес същества. 

Защото вредоносните секрети, бацилоразпространителските техники, които преходните 

политики оптимално и безскрупулно използват, снижават или убиват сигурно граждан-

ския, политическия, най-вече нравствения слух на хората, като брутално, или перфидно 

деформират праговете и ефективността на неговата чувствителност към случващото се. 
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 Нещо повече и дори още по-страшно: съвременните политици като цяло всячес-

ки се опитват да принудят гражданите да се откажат от собствените си уши, а да се до-

верят на рекламираните от властниците слухови апарати, чрез които уж можели далеч 

по-точно и навременно да приемат и разшифроват дори най-сложните послания, които 

историческото време, лабиринтите на политическите реалности и нрави днес пораждат. 

 Нужно е да се подчертае, че подобни аспирации и силови действия на политика-

та се установяват още от самото й начало в далечни, незапомнени исторически времена, 

при това далеч предхождащи времето, в които се създават първите слухови апарати.3 

 Политиците във всички исторически епохи и типове общества са прибягвали до 

употребата на всевъзможни – перманентни или инцидентни – акуметрически способи и 

технологии, чрез които да проучват състоянието, капацитета, чувствителността, праго-

вете на поносимостта и времето на реактивността на политическите слухове на опреде-

лени – близки, или далечни спрямо тях, или относно преследваните от тях властови 

сценарии – слухове на определени социални групи или пък даже и на цялото общество. 

 За властниците е много важно да имат комплексна представа и преценка за из-

точниците на определени дискурсивни логики, техники и практики в социума, за естес-

твото и спецификата на историческото/всекидневното говорене в определени среди, за 

способностите на конкретни социални слухове да улавят и вярно да разчитат кодовете 

и посланията на отделни властови или опозиционни генератори или транслатори, за да 

                                                 
3 Културната съкровищница на историята на човечеството пази в сейфовете си свидетелства за подобни 

специфични инструменти още от времето на античността. Още през ІІ в.пр.н.е. знаменитият древноримс-

ки лечител Гален свидетелства, че философът Арзиген публично е лансирал и обосновавал идеята си, че 

отслабеният човешки слух може/трябва да се компенсира чрез изкуствен прибор, който би следвало да 

представлява сребърно рогче, тесният край на което се вкарвало в ушната раковина, а широкото му от-

върстие се оказвало извън ухото, за да може да събира реещите се в ефира всевъзможни звуци, шумове. 

За пръв път обаче такова реално механично приспособление създава през ХVІ в. италианецът Дж. Карда-

но, който добавя към този апарат особен тип палки, чрез които слабочуващите, глухите или глухонемите 

хора можели по-добре да се ориентират за звуците според вибрациите, предавани от палката на човека, 

т.е. чрез осезанието му. Това реално прави Кардано и един от пионерите в сферата на сурдопедагогиката. 

През следващите векове също има интересни епизоди от историята на изобретяването и експерименти-

рането на различни видове слухови протези, т.е. на всевъзможни приспособления за коригиране на слуха.  

Със създаването на първите истински слухови апарати в края на ХІХ и началото на ХХ в. твърде активно 

се занимават и знаменитите откриватели Александър Бел и Томас Едисон – създатели и на телефона. И с 

всяко ново радикално научно откритие някои негови свойства биват транспортирани и експлоатирани и в 

сферата на създаването, промишленото производство и масовото предлагане на нови слухови апарати. 

Така например става с мощното развитие на механиката, която предлага за пръв път в човешката история 

възможности и уреди за регулиране на силата и тембъра на звука в слуховите прибори, или с откриване-

то на електрическия ток, чието специфично приложение в тази деликатна и социално-значима област се 

свързва с направата на малки батерии, захранващи функционирането на такива слухови приспособления. 

Днес съвременните високи технологии предлагат много по-широк спектър, но и несъизмеримо по-високо 

качество на подобни уреди, които са и портативни, дори незабележими, а пък са и персонално изготвени. 

Можем само въображаемо да си представим колко по-различни и по-ефективни ще бъдат бъдещите слу-

хови апарати, които ще са изготвени и на принципите на бурно навлизащите още днес нанотехнологии, 

при които ще е възможно да има имплантирани, а и съвършено незабележими външно чипове в черепа.  
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могат да оценят какви възможности има да реагира по адекватен начин техния слух. 

Неслучайно откакто съществува държавата властниците създават и поддържат специ-

ални институции, занимаващи се със специфично следене, оценяване, а и контролиране 

на онова, което се заражда или вихри в масовата публична разговорна реч; което е не-

разделна част от всекидневието на хората при определени исторически обстоятелства. 

Тези профилирани институции и кадри са длъжни да улавят и отсяват от безразборната 

шумотевица в публичната атмосфера или в сферата на доверителното междуличностно 

общуване да откриват дълбинните мотиви и поведенческите проекции, последици, кои-

то кристализират в определени типове дискурсивни логики, техники и практики, но и 

които се оказват важна част от материята, която захранва публичните/частните сетива. 

Освен това както за управляващите, така за управляваните е извънредно важно дали са 

способни да улавят шепота, а пък и иносказанията на различни политически инстан-

ции. Това е така, защото политиците нерядко се оказват в банални или в комплицирани 

ситуация, в която не могат да си позволят директно и безостатъчно да изкажат публич-

но онова, което мислят, или правят, а са принудени да го изговарят, обясняват, осъждат 

или оправдават в малки и завоалирани, дискретни порции, или пък в едвам дочуващи се 

дискурси, за да могат по-късно, при евентуални сериозни потребности, да имат солидни 

мотиви и аргументи за оправдание, че са били прями, честни и откровени с гражданите. 

В същото време, обаче, подчинените им специализирани институции, които са ангажи-

ране с проследяване на процесите и ефектите в сферите на политическите сетива, са 

длъжни своевременно и прецизно да улавят, разпознават и оценяват превърнатите фор-

ми, особените синонимизации или евфемизации на злободневните проблеми в социума.  

 При разпространението си в атмосферата звуковите вълни се разпространяват 

във всички посоки. Тяхното движение не е безпроблемно и безпрепятствено, защото им 

се налагат срещи и сблъсъци с различни предмети, които блокират или забавят тяхното 

пласиране едновременно до всички точки в конкретно взето време и пространство, кое-

то се свързва с т.нар. феномен или ефект на дифракция. Освен това движението на 

звуците се ограничава или усложнява още повече и в затворени пространства, в които 

пък действа друг феномен, или т.нар. ефект на реверберация, който е предизвикан и 

свързан с многократното отражение и обратно излъчване на звуковите вълни в стените. 

В зависимост от своето естество едни от тези стени поглъщат и смаляват, други дефор-

мират, а трети усилват звуковите вълни, които са се сблъскали с и са се отразили в тях. 

Освен това разпространението на звуковите вълни в природната, а и в социалната среда 

се усложнява и затруднява и от трети феномен, който е свързан с ефекта на резонанса.  
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 Съвършено близко е и до ума, че всички тези феномени или специфични звукови 

ефекти няма как изобщо да се пренебрегнат, или практически да се пропуснат от вни-

манието и интересите, свързани с целенасочените манипулации в политическата сфера.  

 За да осигурят солидно своите властнически визии, сценарии и практики, твърде 

често политиците прибягват до услугите на всевъзможни заглушителни или подвежда-

щи шумови средства, които да изстрелват и поддържат в публичната среда и атмосфера 

звукови вълни, които манипулират съзнанието и психиката на хората, преформатират и 

контролират поведенческите ми нагласи и стереотипи, създават кратковременно или 

дълготрайно разнородни и многолики – политически, социални, икономически, кул-

турни и други – илюзии, чрез които масовото съзнание и всекидневната психика на 

обществото или на някои социални групи, фрагменти от него да се държи под контрол. 

 Освен това политиците във всички исторически епохи и типове общества дават 

мило и драго за изобретенията и поставянето под техен контрол на всевъзможни при-

бори, които да осигуряват ревербериране и резониране на техните явно/тайни послания. 

В това отношение съвременното развитие на високите технологии им предлага огромни 

възможности, всевъзможни пособия, която те могат да експлоатират по всички начини.  

 Изпълнението на такива перфидни замисли, намерения и цели винаги се нуждае 

от богат арсенал и репертоар на канали, прийоми, средства и форми за манипулиране 

на гражданско-политически слух на отделни социални групи, или на цялото общество. 

 Не са малко също и случаите в историята, а пък и във всекидневния обществено-

политически живот, когато властници или техни опозиционери се стремят и опитват да 

изобретят, внедрят, легитимират и оптимално да експлоатират всевъзможни средства и 

техники за промяна на звукопроводимостта в конкретната социална среда и публична 

атмосфера на подложеното на някакви процеси, или на солидни сътресения общество. 

 Условно или метафорично можем дори да твърдим, че съвременната политика се 

нуждае, а и че практически използва разнообразни „стабилографски платформи”, върху 

които гражданите могат/трябва да демонстрират своята нормално равновесие, или пък 

– обратно – дефектите и уврежданията в техните политически „вестибуларни апарати”. 

Като такива специфични платформи можем да идентифицираме публичното депозира-

не на лоялност към конкретна господстваща или бореща се за власт политическа пар-

тия, по-скоро на нейната върхушка, публично, показно „стъпване” на конкретна идей-

на, програмна или управленска платформа, която даден тип политици лансират в соци-

ума, изповядването и отстояването на съответни политически, или политизирани соци-

ални предразсъдъци, предубеждения, дистанции или стигматизирания на „другостта”, 
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която е подозирана, или обвинявана, че притежава неадекватно историческо равнове-

сие, че манталитета и маниерите й са разконцентрирани и дебаланирани, демодирани и 

архаични, или че са много опасни, вредоносни за развитието на държавата, обществото.  

 При диспозиционирането върху тези „платформи” гражданите трябва да дока-

жат по безспорен начин нормалния или патологичния статус на политическия си слух, 

да убедят властниците в своята лоялност, преданост и дори жертвоготовност към тях, а 

и да внушат на цялата общественост, че именно това е правилният, а и полезният слух. 

 В известен (метафоричен) смисъл може да се говори/пише, че изборната победа 

на даден електорат e своеобразен текст или синдром на такава идейна „стабилографска 

ориентация и позиция”, защото спечелването на изборна, особено на голяма победа бе 

следвало да възприема, или тълкува като публичен еталон за висока чувствителност на 

определен политически слух, или даже и за еталонно „равновесие” в дадената ситуация.  

 Временно или трайно дефектиране на политическия слух може да се провокира 

и от злоупотребата с различни видове политически, идеологически „химически реакти-

ви”, чрез умишлено, но и инструментално високо покачване, или с рязко понижение на 

термичността в обществената среда, в публичното време-пространство, а и посредством 

нанасянето, или преживяването на различни типове физически, или психически травми. 

 Едва ли си струва да се представя и тълкува специално и нашироко проблемът за 

травмирането на българския народ в годините на злополучния преход към демокра-

ция. И с просто, неизкушено, невъоръжено око се виждат огромните материални и ду-

ховни травми, които нашата държава, гражданското общество, отделни социални класи 

или прослойки понесоха, но и продължават още да преживяват заради волунтаризмите, 

безотговорността, алчността и цинизма на политическите, а и на близките до тях елити.  

Съвсем естествено и закономерно е тези сериозни травми да се отразят негативно върху 

всички сетива на политическите и гражданските субекти – индивиди, групи и социума 

като цяло, в т.ч. чрез изключително сериозни и тежки последици за политическия слух. 

Достатъчно е само да забележим и коментираме до какви травми на самочувствието и 

самоуважението на българите доведоха натрапените отвън и отвътре преходни нрави и 

вредни реформи във всички сфери на публичния/частния живот на съвременниците ни, 

за да усетим и проумеем защо преходните ни властници все по-рядко биват слушани и 

чувани от все по-разрастващи се социални маси, защо гласовете и призивите им биват 

все по-малко приемани и следвани, а по-често и масово смятани за вредоносни шумове.   

 Преходът може/трябва да се опише и разтълкува през смисловата и оценъчната 

призма на мощно и безконтролно, или на преднамерено, целенасочено, дискретно, пер-
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фидно и инструментално регулирано мощно и зловредно екскалиране на всевъзможни 

акустични травми за политическия слух на нашите съвременници, но и сънародници. 

Домораслите преходни политици в огромната си част непрестанно подвъргваха цело-

купния и многострадален български народ на разнообразни изпитания и издевателства 

за неговия граждански и политически слух, като целенасочено и активно способстваха 

за разрастване и умножение на вредоносни политически и идеологически шумове в 

историческия и социалния ефир, лишаваха го от потребни и желани от него истински, 

реални, демократични и хуманни гласове и звуци; вместо тях, му сервираха непрекъс-

нато и ескалиращо фалцетни политически гласове, езици и послания. В известен сми-

съл може да се твърди, че единствено гласовете, примамливо-съблазнителните звуци и 

приспивните песни на политическите „сирени”, подвеждащи или успиващи гражданс-

ката съзнателност, воля и активност на хората, се разрастваха безгранично – съвсем 

безконтролно, или съвършено преднамерено и завоалирано инсценирани, регулирани, 

но винаги произвеждащи и  утвърждаващи в психиката, съзнанието, поведението и би-

тието на преживелите злополучния преход  субекти изключително тежки травми, в т.ч. 

такива, които са пряко или косвено обвързани с деформации на политическия им слух. 

 Непрестанните и безпощадните битки за сонарно превъзходство, монополизация 

на акустичната среда или за звукови приоритети са част от одиозната историческа ево-

люция, тъжната и зловещата биография на прехода, сринал и държавата, и обществото, 

и обрекъл на различни типове лишения, страдания и мъки целокупния български народ,  

 Историческите и обществено-политическите катаклизми, които реално държава-

та, гражданското общество и народът преживяха в течение на повече от четвърт век, са 

неизбежно свързани и с разнородни, и многолики вибрационни травми на техния слух. 

Всеки исторически радикален преход неизбежно увеличава количеството и разнообра-

зява, усложнява качеството на социалните вибрации в живота на държавата, общество-

то и техните членове. Когато такива вибрации са нездравословни, опасни и дори пагуб-

но вредни за политическите и социалните организми, те няма как да не се отразят и по 

съответен начин върху нормалното функциониране на политическия слух на субектите. 

Подобни негативни въздействия или ефекти се усилват още повече, когато политиците 

напълно съзнателно, безотговорно, антидемократично и безчовечно предизвикват или 

поддържат всевъзможни зловредни )исторически, политически, икономически, култур-

ни, социални, религиозни и пр.) вибрации в историчността и всекидневието на хората. 

 Сериозни увреждания и дори хронически заболявания на политическия вкус на 

гражданите могат да се предизвикат и от съответни баротравми, от рязко спадане, или 
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– обратното, – неочаквано бързо вдигане на историческото, политическото, социалното, 

икономическото, културното и друго „атмосферно налягане” в дадени жизнени сфери. 

А преходните реалности и нрави са особено благоприятни за появата и развитието на 

подобни, крайно динамични, но и силно противоречиви синоптични картини и процеси. 

На всичко отгоре, политиците винаги са недоволни от офертите или бонусите, които 

обективните исторически и други фактори или констелации им предлагат. Затова те се 

стремят и опитват всячески да сътворят и експлоатират изкуствени канали, прийоми и 

средства, чрез които да влияят (в удобна за тях посока, степен, форма) на налягането в 

публичната атмосфера, което следва да засегне и климата в частния живот на хората. В 

този аспект те неистово търсят, рекламират и прилагат всевъзможни ограничители, или 

– обратното, – катализатори за динамични или дълготрайни промени в социално-

политическото налягане, което трябва да рефлектира върху качеството и количеството 

на менталните способности, на социалната ориентация и активност на гражданството; 

т.е. които трябва да променят диапазона, а и начина на действие на политическия слух. 

 Преднамереното нагнетяване с или – обратното, – целенасоченото и дискретното 

разреждане на социалната атмосфера от опасни видове политически напрежения, т.е. от 

прекалено високо и трудно поносимо от политическите организми социално налягане и 

пр. са част от всекидневието, или от историческата съдба на политиците открай време, 

а в съвременните исторически реалности и публични нрави те още повече нарастват. И 

това е лесно обяснимо: с изкуствено предизвикана промяна в барометрите на полити-

ческата система може да се провокират съответни изменения в политическата сетив-

ност, да се извадят или поне да се затруднят, временно деформират определени сетива. 

При исторически отслабени и социално изтощени човешки организми е напълно резон-

но и естествено да се очакват девиации в техните оптически или слухови възприятия по 

отношение на своевременното възприемане и на адекватното третиране на импулсите, 

които политиците, идеолозите, демагозите или пък популистите масирано им изпращат.  

На всичко отгоре, огромната част от съвременните политици не се задоволяват 

само с това конюнктурно да консумират и експлоатират подобни видове травматични 

състояния на различни социални групи, прослойки, съсловия или на цели народи, а се 

опитват да ги узаконят и пренесат исторически, а и спрямо следващите поколения. Така 

се стига до силово – кога афиширано, кога замаскирано – натрапване, препредаване по 

линия на историческата унаследеност или на социокултурната придобитост на подобни 

травми, а това реално и перспективно уврежда нормалния политически слух на хората.  
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Повече от ясно и понятно е, че днешните (глухи към звуците на истинската де-

мокрация и хуманизма) политици и обслужващите ги сервилно, или меркантилно хора 

не могат да създадат потомства, което да се отличават с нормално развит политически 

слух; които да имат истинска човешка чувствителност към случващото се в живота. На 

практика, в сега пулсиращото бурно съвремие се формират и утвърждават поколения от 

индивиди или групи, които ще са с тежки, хронични и генетично обременени слухове. 

 Много тежки и даже фатални поражения върху политическия слух на граждани-

те могат да се получат и вследствие на безконтролно разрастващите се и преднамерено 

нелекуваните остри политически „венерически болести”. Днес със сигурност можем да 

твърдим, че политическият „сифилис” и идеологическата „проказа” вилнеят мащабно и 

безнаказано, че те прекалено лесно и бързо заразяват, обезобразяват, подлудяват, а пък, 

накрая, и най-безпощадно убиват прекалено голямо количество съвременни хора, които 

преди това, обаче, са били очаровани и дори съблазнени от техните измамни и коварни 

визии, а пък след като се пристрастят към тях, се отдават и на всякакви „грехопадения”. 

Техните последици се отразяват върху статуса и патоса на демонстрирания от тях слух. 

 Тези специфични политически „венерически болести”, обаче, се оказват и много 

важен причинител, или канал за предизвикване на сериозни проблеми и тежки сривове 

в морално-политическия, в гражданския имунетет на все повече съвременни граждани. 

 СПИН-ът в идеологията и политиката (т.е. синдромът на придобитата имунна 

недостатъчност) се забелязва доста отчетливо сред все по-увеличаващи се групи от хо-

ра. Неговото трудно лечение изисква колосални средства и многостранни мерки, които 

политическите елити не са склонни да отделят. Точно обратно, те са доволни от и даже 

способстват по всевъзможни начини разпространението на тази „чума” на ХХ-ХХІ век. 

Не е чудно, че исторически и всекидневно расте броят на хора с отслабен (исторически, 

политически, културен и нравствен) имунитет, които не могат да се справят с измамни-

те предизвикателства и опасните изкушения на неолибералния глобален свят и постмо-

дерния начин на живот, а скоропостижно се заразяват или рухват във всяко отношение. 

Затова днес все по-често срещаме индивиди и общности, заразени с тази опасна болест, 

но гражданите сякаш като че ли изобщо нехаят и не преценяват колко фатални са ней-

ните последици за цялостния им политически и морален, оттам и физически организъм. 

За никого днес не е тайна, примерно, че не само отделни социални общности, но дори 

цялата държава, а и гражданското ни общество са с много силно разклатени имунитети, 

които, от своя страна, притежават и амбивалентни корелации с политическия им слух. 
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 Още през ХХ-и век Вилхелм Райх комплексно изследва и анализира симптома-

тиката и публично/частните феноменологии на разрастващата се емоционалната чума, 

която лавинообразно поглъща огромни човешки маси, пък и преформатира тотално, до 

неузнаваемост атмосферата и пейзажа в заразените държава или общества, но и която е 

свързана с падението или с израждането на гражданите, за които и пише още Р. Сенет. 

Райх свързва емоционалната чума с ескалацията на социалната безчувственост, с 

парализата и смъртта на демократично изпълнените, хуманистично обагрените чувства, 

а и с колосалното производство, възпроизводство, дистрибуция и консумация на кон-

вейерно фабрикуваните „малки човечета”4, които притежават деформирани или неле-

чимо увредени социални сетива, или пък изкуствено имплантирани слухови атрибути. 

В условията на драматичния и злощастен за българския народ преход към темата 

за разпространението на тази много опасна, дори смъртоносна за обществото напаст, за 

целенасоченото фабрикуване на политическите „хомонкулоси” пише и Дончо Градев.5  

 След визираното дотук ми се струва напълно излишно и безполезно да насочвам 

вниманието или интереса на любезния читател към различните типове онкологически 

симптоми и заболявания, които днес обилно се разпространяват, действат в политиката, 

а по този начин оказват крайно вредно, а даже и летално влияние на политическия слух. 

Не е нужно да конкретизирам: всеки нормален и порядъчен човек, всеки истински, но и 

морален гражданин вижда отчетливо колко мащабни, а и трудно преодолими са приз-

наците, пораженията от плъзналите в целия държавен/обществен организъм метастази. 

Успоредно с това, еволюцията на науката се обвързва (от самото си начало до 

наши дни) със съответни практически ползи и ефекти за страдащите или здравите хора. 

Затова историята на разкриването на мистериите на слуха е неизбежно, органично об-

вързана с разширяването и задълбочаването на методологията и методиката на лечени-

ето на определени слухови аномалии или болести, при това и по най-различни начини.  

Големият проблем и в историята, а и в нашата съвременност обаче е, че полити-

ката е изобретила и внедрила (като продължава още да го върши) прекалено много въз-

можности, ресурси, инструменти, канали и технологии, чрез които по-скоро, а и повече 

може да влияе нездравословно, отколкото лечебно върху статуса на политическия слух. 

Това да деформира и уврежда, да лишава хората временно, задълго или даже и завинаги 

от жизнено потребния им, а и обществено-полезен политически слух е отколешна (при 

това неимоверно богата в трофейните си колекции историческа) традиция в социумите. 

                                                 
4 Виж подр.: Райх, В. Посмотри на себя, маленький человек. М., „Мир гещальта”, 1997.   
5 Виж подр.: Градев, Д. Психология на малкия човек. С., „Наука и изкуство”, 201 
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Истинските затруднения и в миналото, а и в днешната ни преломна съвременност често 

са свързани с недостига или дори с пълната липса на позитивни и ефективни лечебни 

терапии, които могат да коригират и възвръщат нормалния политически слух на хората, 

които реално са принудени да живеят в обществено-исторически среди, или атмосфери, 

които благоприятстват деформациите, аномалиите и даже тоталната загуба на слуха им. 

Ето защо с огромна сигурност може да се твърди, че днешните конвулсии на де-

мокрацията и прокуждането на хуманизма от политическите изяви на много „актьори” 

на историческата сцена са тясно обвързани с колосалните деформации както на техните 

политически слухове, така и с безцеремонното, безогледното, безотговорното и безсъ-

вестното прилагане от тях на всевъзможни инструменти и феномени, които затрудняват 

и дори напълно блокират, но даже и целенасочено убиват истинския политически слух. 

Конструирането, дистрибуцията, силовата или перфидната размяна и консумацията на 

всевъзможни шумови ефекти в политическия живот, или на съответни шумозаглушите-

ли за звуковите вълни, послания на съперниците са познати от много далечни времена. 

Те обикновено затрудняват и увреждат нормалния политически слух на хората, като 

вместо него формират и утвърждават, легетимират и мултиплицират политическа глу-

хота към онова, което може да бъде важно и значимо за държавата, обществото, народа.  

За лечението на такива или други дефекти на политическия слух  са нужни най-

различни терапии, а съответно и медикаментозни, или хирургически и други средства.  

Развитието на фармацията допринася много за корекциите или – обратното – за 

уврежданията на човешкия слух, на неговите нормални функции. Най-лошото в нашата 

историческа съвременност е, че вместо да се импортират автентични, широкоспектърни 

и ефективно действащи политически/идеологически „медикаменти”, домораслите ни 

политици и управници залагат на официален или контрабанден внос на всевъзможни 

сурогати, ерзаци, долнопробни генерици и ментета на демократични лекарства. Това не 

е и изненадващо, понеже съперничеството и безпощадните баталии между глобалните 

играчи в сферата на фармацевтичните продукти и услуги не допускат никакви пробиви 

в техния монопол, или не играят по правилата на свободната пазарна конкуренция. То-

ва е валидно не само за истинската фармация, ала и за политическите й модификации. 

Известно е, че доста заболявания на слуха се лекуват с прилагане на определени 

антибиотици, но и че при определени болести употребата на дадени медикаменти могат 

да предизвикат временни, а понякога даже и дълготрайни увреждания на слуха. С раз-

витието на витаминозните, хормоналните и пр. терапии също така може да се постигат 

и съответни благоприятни резултати в борбата с различни видове слухови заболявания. 
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Както и в живота, така и в политиката са се използвали, а и днес още продължа-

ва да се разчита на всевъзможни хомеопатични средства и процедури, чрез които да се 

възстанови или излекува от определени болестни състояния даден човешки организъм. 

В подобни случаи винаги се разчита на огромните сили и влияния на самовнушението, 

на мобилизацията на имунните сили, които всеки жив организъм притежава и използва.  

Макар доста от съвременните медици да са негативно отнасящи се към експлоатацията 

на хомеопатични медикаменти и терапии, в сферата но политиката такива мероприятия 

изобщо не срещат нужната категорична и публична съпротива и тяхното разобличение. 

Точно обратното, – свидетели или жертви сме на все по-масирано и безцеремонно зло-

употребяване с хомеопатични консистенции и терапии на сложни обществени болести. 

 Сугестията и автосугестията за неимоверно гарантираните лечебни свойства на 

определени – политически, идеологически, управленчески, или други – хомеопатични 

средства и процедури се използват много отдавна, но и в неподозирани от народа дози. 

 Ефектите и последиците от такава политическа „хомеопатия” в нашата страна са 

повече от очевадни и красноречиви – вместо бързо, пълноценно и цялостно излекуване, 

виждаме хронифициране, усложняване на различните болестни симптоми и състояния, 

в които е изпаднала държавата, гражданското общество и многострадалния ни народ. 

 Демокрацията се нуждае съдбовно от хора със силно развита и нормално функ-

ционираща сензитивност, с хуманистично ориентиран и ангажиран политически слух, с 

изострена гражданска чувствителност и активност към разнообразните звукови или пък 

шумови провокации,  или предизвикателства на историческата и на социалната среда. В 

този смисъл основна задача на истинските политици е да съхранят и развият условията 

и начините, пътищата и средствата, които да обезпечат верен политически слух в хора-

та, да ги направят не само сензитивно, но и активни в претворяването на демокрацията. 
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ЗА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА 

                                                              Бончо Асенов 

 Да припомним: 

 Промените,  настъпили в България след 1989 г., поставиха на дневен ред 

необходимостта от нов Закон за изповеданията, тъй като приетият през 1949 г. вече не 

отговаряше на обществено-политическата действителност. До 2000 г. в Народното съб-

рание се внесоха осем законопроекта  по този проблем без обаче да се стигне до тяхно-

то обсъждане и приемане. Едва 39-то Народно събрание успя да приеме нов Закон за 

вероизповеданията, който влезе в сила от януари 2003 г.  

По стечение на обстоятелствата, участвах като експерт в изготвянето на проек-

тозакона за вероизповеданията в 38-то и 39-то Народно събрание. Предложенията ми за 

пререгистрация на регистрираните по стария закон вероизповедания, както и за начина 

на регистриране на новите вероизповедания не бяха приети от Народното събрание. 

Положителна страна на новият Закон беше приемането на член десети, с който се обя-

ви, че държавата признава Българската православна църква, ръководена от Светия Си-

нод, което подпомогна православната ни църква за окончателното разрешаване на раз-

кола, макар че реално тя се справи сама с този проблем, който бе  изкуствено създаден 

от същата тази държава. Оценявайки, че Законът подпомогна процеса на преодоляване-

то на разкола в Българската православна църква, изразих мнение, че той не е прецези-

ран по отношение на понятието „вероизповедание”, поради което ще внесе хаос в ре-

гистрацията на религиозните общности в страната. Всъщност, още преди 10 години, 

във вестник „Нова  Зора” (броят от 23 май 2006 г.),  в статията „И какво стана накрая ?”, 

изразих мнение, че Законът трябва да бъде променен. Не бе направено обаче нищо, по-

ради което и тези същесвени слабости на Закона се задълбочиха още повече през годи-

ните.  

Какво всъщност, реално имам предвид с едно подобно становище? 

Без да се впускам в много подробности ще кажа, че според духа на Конституцията 

понятието „вероизповедание” включва в себе си както религиозната общност, така съ-

що и нейната организационна структура. Принципът на регистрация е, когато дадена 

религиозна общност изповядва едно общо религиозно убеждение, пък и желае да бъде 

призната от държавата, за да придобие и права на юридическа личност, тя може или 

трябва да придобие такъв статут на вероизповедание при условията и по реда на закона. 

Т.е., една религиозна общност, проповядваща една вяра и култ, не може да се разделя  

на няколко, та дори и на десетки вероизповедания. А също и не може да се регистрират 
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като вероизповедания религиозни общности, които имат едно и също наименование 

или пък едно и също седалище (виж подр. чл. 15, ал. 2 на Закона за вероизповеданията). 

През 2012 г., във връзка с работата ми над книгата „Религиите и сектите в Бъл-

гария”, направих подробно изследване на регистрираните вероизповедания в страната. 

Какво установих тогава? Оказа се, че от влизането в сила на новия Закон за ве-

роизповеданията, за осем години са регистрирани 113 религиозни общности и групи, 

което фактически ги определя и като вероизповедания. От тях обаче само 31 вероизпо-

ведания са имали такива права до приемането на новия закон, а вече след неговото при-

емане са регистрирани и още 82 на брой.  

Тук се налага да припомним, че на 9 септември 1944 г. в България наред с Бъл-

гарската православна църква провеждат религиозна дейност още 10 религиозни групи, 

и че на 10 ноември 1989 г. също има само 11 религиозни общности, които притежават 

законно право на официална религиозна дейност. Този процес на регистрация от съда 

на всяка религиозна група, която е пожелала да бъде призната за вероизповедание, про-

дължава с пълна сила и след това, поради което днес вече у нас са налице, а и  регист-

рираните като изповединя цели 158 и то само в началото на 2017 г.  

Всъщност реално и фактически излиза, че след приемането на новия Закон за 

вероизпове-данията в България са регистрирани над 14 пъти повече религиозни групи 

отколкото е имало някога – било на 9 септември 1944 г., или пък било на 10 ноември 

1989 г. Освен това релефно се вижда, че в момента в страната ни присъстват и действат 

5 пъти повече вероизповедания спрямо регистрираните до приемането на новия закон.  

В изследването си през 2012 г. установих още следните доста важни факти:  

*  Има регистрирани  над 40 религиозни институции на петдесятна основа, 11 на 

баптистка основа, четири лютерански, три методистки, две мюсюлмански общности, 

две будистки групи, три адвентистко-реформаторски групи.  

* Десетки, очевидно местни религиозни групи (от малки градчета и села ) са ре-

гистрирани като вероизповедания. 

* От 11-те регистрирани баптистки църкви осем са основани от чужди граждани, 

които са посочили  един и същ  адрес за седалище (София, бул.”Евлоги Георгиев” № 

111, ет 2, ап.4 ). Отгоре на това още един чужденец е регистрирал на същия адрес ня-

каква си „Обединена българска християнска църква”. 

* Две църкви, които са с почти еднакво наименование – едната е „Християнска 

църква възкресение Христово”, а другата „Християнска църква възкресение Христово-
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София” са регистрирани аналогично на един и същ адрес (София, кв. Драгалевци, ул. 

„Лешникова гора” № 65). 

* Две от лютеранските църкви имат едно и също наименование „Евангелска лю-

теранска църква в България”. Е, има и една съвсем малка разлика във „визитните им 

картички”  – тези в София са написали „лютеранска” , а онези в Шумен „лутеранска”. 

* Някои от регистрираните вече изповедания дори с името си подиграват инсти-

туцията на регистрация. Такива например са случаите с „Покров присвета госпожа Бо-

городица”, , „Интернационален християнски алианс Реката” , „Християнско служение 

за благовестие време е за жътва”, но и „Християнска църква жътварите”, „Църката в 

Сливен” но и „Добрата църква в Сливен”, „Баптистка църква Надежда”, но и  „Баптист-

ка църква „Добра надежда”, „Диамантен път на будизма”, „Християнска църква Ме-

сия”, „Християнска църква за съживление” и т.н.  

Редно е да се запитаме: какви вероизповедания са това, а също каква идейна ос-

нова те имят, или какъв култ те практикуват? Защото от това, което става или което 

придобива официална регистрация на вероизповедение и Господ би се хванал за глава-

та! 

* Около 30 чужденци стоят начело на български вероизповедания. Шестима от 

тях дори са южнокорейци.  При това 12 от тях са посочили  ЕГН-та  започващи с 99, а 

двама от тях имат абсолютно еднакви ЕГН-та ( ако това изобщо са истински ЕГН-та).  

Тези данни биха могли да бъдат и още по-фрапиращи, ако подробно се анализи-

рат и  регистрираните след 2012 г., т.е. до настоящия момент, 45 нови  вероизповеда-

ния. 

Тази невиждана и нечувана либерализация в регистрирането, обаче, съвсем не е 

истински или реален признак за демократизиране на нашето общество. На практика, 

това, което се легитимира, се върши в противоречие с духа на Конституцията и Закона 

за вероизповеданията. Ето защо съм дълбоко убеден, че след един необходим, внимате-

лен и задълбочен прочит и анализ на уставите даже поне на една част от всички регист-

рирани през годините на прехода вероизповедания, а още повече и след запознаване и с 

дейността на техните ръководители със сигурност ще се окаже, че всъщност това са 

удобни и конюнктурни прикрития на някои от известните от близкото историческо ми-

нало секти.  

Какво трябва да се допълни в  Закона за вероизповеданията? 

1. Изрично следва да се посочи, че ще се отказва регистрация на всяка една ре-

лигиозна общност, когато вече има вяра и култ, а и когато се посочват наименование 
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или седалище, с които  вече е регистрирана друга религиозна общност. Това практичес-

ки означава, че на няколко десетки регистрирани сега вероизповедания трябва да им се 

отнеме статута на юридическа личност.  

2. Да се посочи, че дадена религиозна общност (група) може да се регистрира 

като вероизповедание само при условие, че има определен брой свои членове. Напри-

мер това да са минимум 50 души. Както е положението в редица европейски страни, 

където тази цифра е дори и много по-висока (от порядъка на стотици, та дори и на хи-

ляди членове). 

3. Софийският градски съд трябва да изисква задължително съответно експертно 

заключение от Дирекция „Вероизповедания” към Министерския съвет при всяка една 

регистрация на каквато и да е религиозна общност. Това заключение Дирекцията ще 

следва да направи съвместно с Експертната  комисия по проблемите на вероизповеда-

нията, изградена към нея, но и включваща представители на различни държавни органи 

и обществени организации. Тук се налага да припомня, че още преди приемането на 

новия закон имаше подобна комисия, която тогава се наричаше Постоянна работна 

група по религиозните въпроси, като в нейния състав (тогава) влизаха представители на 

МВнР, МОН, МО, МВР, Министерството на правосъдието, Министерството на здраве-

опазването и Комитета за младежта и спорта. Този начин на регистриране е несъмнено 

и по-демократичен, а и отговорен. Още повече, че от съдиите не може да очакваме да 

бъдат профилирани специалисти в деликатната и прекалено сложната област на рели-

гията, поради което и да дават компетентни, обективни и беузпречни мнения и в по-

добна насока.  

4. Местните поделения трябва да бъдат регистрирани в съответната община при 

това не само по заявление на централното ръководство. Те затова са и местни, защото 

религиозновярващи от дадено, регистрирано вече вероизповедание, живущи в опреде-

ле-но населено место, изявяват желание да се обединят и извършват съвместно религи-

озни обреди. Тази своя воля те обаче трябва да заявят пред кмета, като му покажат и 

съответните документи от учредителното им събрание. И тук също ще трябва непре-

менно да се сложи една съответна ограничителна бройка – от примерно поне 20-25 ду-

ши вярващи. А не както е сега, когато дори и само 2-3 души могат без каквито и да е 

усложнения да регистрират не само отделно местно поделение, но дори и централно 

вероизповедание.  

5. Трябва категорично да се забрани и възможността чужди граждани да оглавя-

ват български вероизповедания. А доколкото се допускат чужди граждани да извърш-
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ват за известен период богослужебна дейност в страната, то те трябва да са на постоян-

но местожителство в България, а така също и да отговарят на изискването да знаят бъл-

гарски език, за да могат да го използват при  общуването и  проповядването.    

6. Необходимо е да се прецезира още повече използването на понятието „веро-

изповедание”. Това реално е правно понятие, което е въведено с този закон, и което се 

използва от и за дадена религиозна общност, която всъщност желае да бъде призната от 

държавата като официална институция, за да има и правата на юридическа личност, по-

ради което  подава молба и държавата я регистрира по съответния ред ( като й дава ста-

тут на вероизповедание).  Т.е тя се институционализира.                     

Тези крайно необходими поправки в Закона за вероизповеданията несъмнено ще 

въведат по-добър порядък не само в регистрирането, а и в практическата дейност на 

съответните и многобройни религиозните общности в нашата страна като няма да до-

пуснат нахлуването в родината ни на чужди мисионери и регистрирането на религиоз-

ни групи със съмнителна репутация и с посна дейност. Това е в интерес и на нашето 

общество, но още повече и за стабилизиране и гарантиране на държавността ни и ней-

ната суверенност. 

Обществено-политическите промени, настъпили или нахлуващи днес в света, 

пък и в Европа, а и в България през последните години, както и тенденциите на конк-

ретно разрастване на ислямския фундаментализъм и тероризма и провежданата агре-

сивна неоосманска политика от страна на Турция изискват да се въведат и нови допъл-

нения към Закона за вероизповеданията. Без да се впускам в подробности ще спомена 

някои от тях. 

1. Да се забрани публично, чрез съответен текст на този закон, публичното 

носене и използване на религиозни дрехи и атрибути, които са свързани с прояви на 

радикалния ислям (бурки и др.) 

2. Всички помощи, които могат да се допускат в страната и да се дават на 

отделните вероизповедания от задгранични центрове и организации да става само по 

напълно легален начин – със знанието и одобрението на Дирекция „Вероизповедание”. 

           3. Да се праустанови приемът и настаняването, а и да се отзоват сега съществу-

ващите у нас десетките  турски имами, които са изпратени от Турция в България (сочат 

се цифри от порядъка на 40, 90 та дори и няколко стотици). Тук е необходимо да при-

помня, че около 450 български младежи получиха образование в задгранични ислямски 

училища, което практически означава че мюсюлманското изповедание има достатъчно 
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свои подготвени  кадри и няма нужда от пребиваване на  чужди мисионери  в нашата 

страна. 

 Накрая, ще повторя нещо много важно, което съм казвал и досега, много пъти. 

То е, че всяка толерантност, включително и религиозната, има, а и трябва да има своите 

определени граници. Ние сме в Европа, на която американският либерализъм в об-

ластта на религията не е познат. Не може да си позволим да сме толерантни към секти 

(култове, нови религиозни движения), които реално действат срещу или за сметка на 

правата и свободите на другите. При това даже в ущърб на здравето или дори на жи-во-

та на хората. Или на секти, които определено, явно или задкулисно рушат традицион-

ната нравствена ценностна система и моралните устои на обществото, които подкопа-

ват и унищожават основите, традициите на националната ни самобитност, или пък кул-

турна идентичност. Тук всяка държава преценява и е длъжна да оцени много внимател-

ни и прецизно своето отношение към религиите и сектите и то от позициите на своите 

национални интереси. Ето защо, ако тези секти продължават да се разрастват в ескали-

ращи мащаби или пък да  действат по начини, които рушат етническата самобитност,  

или националната култура на българския народ, той е длъжен незабавно, с всички зако-

нови средства и прийоми да реагира, за да опази своята същност като държавен, а пък и 

като национален организъм. 

 Българският народ исторически и духовно оформя своя светоглед, бит, душев-

ност и начин на живот под влиянието на православната религия. Православната вяра е 

един от белезите на неговата народност и оказва важно значение в оформянето му като 

народ, а след това и като нация. Само като православен, българският народ може да 

съществува и през следващите векове – като наследник на един самобитния народ, кой-

то вече четиринадесет века живее в центъра на Балканския полуостров. В противен 

случай на това място в Европа ще живее вече не той, а някакъв съвършено друг народ, с 

друг светоглед, друга вяра, с различни обичаи и културни ценности, или пък традиции. 
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