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РЕФЛЕКСИИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОДЕМ И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕБУПЛИКА 

Стилиянос Иродоту 

REFLECTIONS ON THE ECONOMIC RISE AND SOCIAL POLICY OF THE 

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

Stylianos Erodotou 

Abstract :The Communist Party of China  is proud of its historic achievements on the oc-

casion of its 100th anniversary. China has achieved growth,complete victory in the fight 

against poverty and achieved decisive achievements in ensuring a complete victory in 

building a moderately prosperous society in all respects. The new 14th Five-Year Plan focu-

ses on the transition of the Chinese economy from an industrial to a "fourth wave econo-

my".The  country  has  set  goals  for  multifaceted development  and prosperity, not  only  in  

the  framework of the  Five-Year Plan, but  also in the  framework  of  the  next fifteen years. 

Key words: socialism, social policy, Chinese characteristics, poverty, prosperity, economic 

rise. 

 

Комунистическата Партия на Китай (КПК) има всички основания да се 

гордее със своите исторически постижения по случай своята 100-годишнина. В  

доклада  за  Делото  на  Правителството, проведен на четвъртата сесия на 13-

ия Национален народен конгрес на Китайската народна република на 5 март 

2021 г., Ли Кецян, Премиерът на Държавния съвет заяви: „Постигнахме основен 

стратегически успех в отговор на Covid-19. Китай беше единствената основна 

икономика в света, която постигна растеж. Постигнахме пълна победа в борба-

та с бедността и постигнахме решаващи постижения в осигуряването на пълна 

победа в изграждането на умерено проспериращо общество във всички отно-

шения. „1 И,  действително, според  официални  данни, научни  анализи  и  све-

дения, през  последните десетилетия Народна Република Китай е постигнала 

големи успехи в своето социално-икономическо, научно и технологическо раз-

витие, но  и  в  редица  други  области. 

   Пътят  към народната  власт  и  социализма.  

Дългогодишният стремеж на китайските комунисти за изграждане на об-

щество  на  икономически  подем  и  социална   справедливост никак не  бе ле-

сен и праволинеен, а пълен със  сурови героични  борби и подвизи. Започвайки 

през 1921 г., въпреки малкия брой хора, които са имали намерение да извадят 

                                                 
1 Keqiang, Li .(2021, March 12).REPORT ON THE WORK OF THE GOVERNMENT Delivered at the Fourth 

Session of the 13th National People’s Congress of the People’s Republic of China on March 5, 

2021.Retrieved from http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/12/c_139806315.htm   

http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/12/c_139806315.htm
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Китай от хаоса след падането на династията Цин (1644-1911), като в същото 

време са били преследвани от тогавашните власти, които са потискали всичко, 

което е имало комунистически етикет, лидерите на Комунистическата Партия 

на Китай не се отклонеха от своята мисия, а именно подобряване на поминъка 

на хората и постигане на подмладяване на китайската нация от предишния „век 

на унижение“2.   

Когато е изключена от позиции на влияние от Китайската националис-

тическа партия, известна като Гоминданг (KMT) в Китай, с която е била в съюз, 

и изгонена от политическата си база в провинция Дзянси от армията на Чан 

Кайши (лидер от KMT) през 1934 г., Червената армия, водена от КПК, продъл-

жава на своя 7 800 мили „дълъг марш“ към безопасна планинска зона в провин-

ция Шанси в северозападен Китай. Това е безпрецедентно постижение във во-

енната история. Оттам партията започва своята война на съпротива срещу 

японската агресия много преди правителството на KMT да прояви воля за 

съпротива. 3 

Въпреки ограниченото си снабдяване с тежко оръжие и със силна под-

крепа от народа КПК повежда успешна кампания за партизанска война срещу 

японските сили. Успехът е засвидетелстван от много посетители. Към  тях се 

включвали и американци като журналистите Едгар Сноу и Анна Луиз Стронг, 

както и генерал-офицерът от морската пехота на САЩ Евънс Карлсън. 4 

Едва по-късно Чиан Кайши решава да вдигне оръжие срещу Япония. Ус-

пехът на ръководените от КПК сили се дължи главно на старанието на партията 

да подобри състоянието на селското население. Подкрепата  на  селското  на-

селение е  билa  отличителен белег на партията. За разлика от армиите на лор-

довете на войната или дори на армията KMT, ръководените от КПК китайски 

работнически и селски червеноармейци (Червена армия) поддържат най-високо 

уважение към хората в селата, действителните хора, за които  се бориха. И, от  

друга  страна, това им връщано от хората, които им помагаха в борбата.5 

С победата над силите на KMT по време на гражданската война и съз-

даването на Китайската народна република (КНР) през 1949 г., КПК пое  огром-

                                                 
2Jones W. (2021,June 11).  The  Historic  Achievements of CPC.  Retrieved from 

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html


 7 

ната отговорност за държава с половин милиард души. Но, въпреки трудните  

условия, партията спечели подкрепата на хората при изпълнението на трудната 

задача за обединяване и развитие на страната след години на войни срещу 

чужди нашественици и гражданска война.6 

Докато Китайската Народна Република имаше много приятели от самото 

начало, тя също така  имала и мощни врагове. САЩ, които подкрепиха KMT по 

време на гражданската война, вместо да приемат новата реалност на Китай, 

водена от КПК, продължиха да се  отнасят враждебно към КНР и започнаха да 

провеждат подривни операции срещу нея, настоявайки, че Чианг Кайши, разпо-

ложен на остров Тайван, все още е официалният глава на Китай. Бивши аме-

рикански  служители  в Държавния департамент и Пентагона, които настояваха 

за различна политика, бяха бързо наказани или уволнени в атмосферата на ис-

терия, създадена от Джо Маккарти и неговите кохорти. Но Китай беше тръгнал 

по  свой път. В разгара на опитите за увеличаване на производството на зърно 

за изхранване на нарастващото население, КПК подкрепи развитието на науч-

ната работа, която беше не само жизненоважна за националната отбрана, но и 

за дългосрочното икономическо развитие. Китайският ракетолог Qian Xuesen се 

завърна в Китай от САЩ по време на ерата на Маккарти. Той се зае с задачата 

да помага за развитието на китайските космически технологии. Работил е  с 

други учени при много трудни икономически условия, за да изпълни програмата 

„две бомби, един сателит“. Чрез нея Китай ще се превърне в ядрена сила, 

което ще положи основата на Китай да стане космическа сила.7 

След 1957 г., в ръководството на партията настъпват „отклонения“ по въ-

просите на класовата борба и скоростта на икономическото строителство. В ре-

зултат на това каузата на социалистическото строителство претърпя сериозен 

спад и в продължение на три последователни години страната изпитва иконо-

мически затруднения. Наложи се партията да предприеме мерки за коригиране 

на "левите" грешки. Затова тя възприема принципа на "пренастройка, консоли-

диране, попълване и повишаване на стандартите" за националната икономика. 

В същото време са направени мащабни корекции в политиките, касаещи поли-

тическите  отношения, идеологията, културата и образованието. Новите мерки 

позволяват на страната да печели непрекъснати постижения в социалистичес-

                                                 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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кото си строителство. Обучен е голям брой квалифициран персонал и същевре-

менно е  натрупан богат опит. Всичко това постави материалната и технологич-

на основа за последващата кауза на строителството на социалистическата мо-

дернизация. „Левите“ грешки в ръководната идеология на икономическата ра-

бота обаче не са напълно коригирани, докато „левите“ грешки в политическите, 

идеологическите и културните области са дори влошени. Всичко това, в крайна 

сметка, доведе до избухването на „културната революция“ през май 1966 г.8 

„Културната революция“ е неправилно лансирана от ръководството и е 

експлоатирана от контрареволюционни клики. Това беше вътрешен смут, който 

донесе сериозни бедствия на партията, държавата и хората от всички нацио-

налности. По време на „културната революция“ обаче партията и хората водеха 

тежки борби срещу „левите“ грешки и двете контрареволюционни клики, ръко-

водени съответно от Лин Бяо и Дзян  Цин. В резултат на това щетите от „кул-

турната революция“ бяха донякъде ограничени. Въпреки че националната ико-

номика и други области претърпяха големи загуби, все пак беше постигнат из-

вестен напредък. Естеството на комунистическата партия, народното прави-

телство и народната армия, както и обществото като цяло, остана непроме-

нено. В крайна сметка партията, разчитайки на собствените си сили, побеждава 

контрареволюционните клики, оглавявани от Лин Бяо и Дзян Цин, преодолява 

сътресенията и встъпва в нова историческа ера. Зигзагообразният ход на ки-

тайското социалистическо строителство служи като индикация, че каузата за 

изграждане на социализъм в Китай е трудна и сложна, когато икономиката и 

културата са в изостанали условия. Това също доказва, че Китайската комуни-

стическа партия и социалистическата система имат голяма жизненост.9 

С победното сваляне на контрареволюционната клика на Дзян Цин през 

октомври 1976 г., Китай навлезе в нов период на строителство на социалисти-

ческата модернизация. Но, през първите две години от новия период партията 

все още не беше в състояние да се освободи от всички смущения на "левите" 

грешки. Следователно, работата на партията напредваше колебливо.10 

 Пътят на изграждане на социализма с китайски характеристики. 

                                                 
8 A New Era of Socialist Modernization Construction [October 1976-April 1991]. Brief History of the 

Communist Party of China, p.6 .( н.д). Retrieved from  https://www.chinadaily.com.cn/china/2012cpc/2010-

09/07/content_15811630_7.htm  
9  Ibid. 
10 Ibid,p.7 
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През декември 1978 г. се провежда Третата пленарна сесия на Единаде-

сетия ЦК на партията. След това Партията се освобождава решително от про-

дължителното твърдо робство на „левите“ грешки и потвърждава идеологичес-

ката, политическата и организационната линия на марксизма. Сесията решава 

да измести акцента в дейността на партията към социалистическото модерни-

зационно строителство като формулира и общия принцип на реформа и отваря-

не към външния свят. Мерките отбелезват голяма повратна точка с далечно 

значение в историята на партията от основаването на Народната република. С 

Дън Сяопин като водеща фигура в ръководството, Централният комитет на КПК 

активизира работата по решително поправяне на грешките от миналото в ръко-

водството на идеологията и практическата работа. Стъпка по стъпка, партията 

установява основната линия на придържане към четири кардинални принципа и 

придържане към политиката на реформи и отваряне към външния свят, с ико-

номическото развитие в центъра на работата, както и с редица други принципи 

и политики.  

Дванадесетият национален конгрес на КПК (1982) приема голяма програ-

ма за социалистическа модернизация, а на Тринадесетия национален конгрес 

на КПК (1987) систематично се обосновава излага теорията за първичния етап 

на социализма и основната линия на партията. Според, материалите  по  исто-

рия  на  КПК, обобщавайки опита си, партията тръгва по  пътя на изграждане на 

социализъм с китайски характеристики. Под ръководството на линията, принци-

па и политиката, формулирани след Третата пленарна сесия на Единадесетия 

централен комитет на КПК, Китай се концентрира върху социалистическото ико-

номическо строителство и постепенно реформира и подобрява структурите на 

социалистическата икономика и политика, както и структурите на образование-

то, науката и технологиите. Така се укрепна изграждането на социалистическа 

демократична политика и напреднала култура и идеология. Според направени-

те, в историята на партията изводи, благодарение на политиката на реформи и 

отваряне към външния свят, китайската икономика процъфтява, политическият 

живот става по-оживен и националният дух се насърчава допълнително. Като 

цяло националната икономика се разширява бързо, националната мощ се пови-

шава безпрецедентно и жизненият стандарт на всички националности се подоб-

рява значително. Китай реализира големи постижения в социалистическото  
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строителство и в каузата си за реформи и превръщането му в отворена към 

външния свят държава.11 

С началото на реформата и отварянето на страната към външния свят, 

през 1978 г. се наблегна на науката и технологиите. В резултат на тези  проме-

ни Китай се превърна в производствен център на света. В същото време стра-

ната се подготвя за „жаба  скок“ на сцената на производството с „висока стой-

ност“. Ключово за това беше бързото развитие на науката и технологиите.12 

В официалните материали по история на КПК, се прави отчитане и пре-

ценка за събитията на 1989 г. В тях се посочва, че в началото на пролетта и 

лятото на 1989 г., под влияние на международния и вътрешния климат, се про-

явава буен прилив на буржоазна либерализация, в крайна сметка водещ до съ-

тресения и контрареволюционен бунт. Представлявайки основния интерес на 

народа, Централният комитет на КПК предприема решителни и навременни 

мерки за ограничаване на сътресенията и потушаване на контрареволюционния 

бунт. В резултат плодовете от китайската революция и строителство и социа-

листическата система, като цяло, бяха защитени. На четвъртата пленарна се-

сия на Тринадесетия централен комитет на КПК е избрано ново централно ръ-

ководство, в основата на което е Дзян Цземин. Оттогава Партията провежда 

основната линия на „един фокус, две основни точки“, инициирана от Дън Сяо-

пин. Тя зае ясна позиция да се придържа към четирите основни принципа, като 

продължи да подобрява икономическата среда и да коригира икономическия 

ред и да задълбочава реформата. Също така се укрепи изграждането на пар-

тията и идеологическата и политическата работа. В резултат на това, социа-

листическото модернизационно строителство придобива по-нататъшно разви-

тие. С пълно доверие хората от цялата страна се обединиха около партията и 

се стремят да изградят мощна социалистическа модерна държава .13 

Тъй като крайбрежните региони на Китай се развиваха бързо, Партията 

даде приоритет и на стотиците милиони хора, които все още живееха в бедност 

в централните и западните части на страната. Политиката за развитие на за-

                                                 
11 A New Era of Socialist Modernization Construction [October 1976-April 1991]. Brief History of the Com-

munist Party of China, p.7 .( н.д). Retrieved from   

https://www.chinadaily.com.cn/china/2012cpc/2010-09/07/content_15811630_7.htm  
12 Jones W. (2021,June 11).  The  Historic  Achievements of CPC.  Retrieved from  

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html 
13 A New Era of Socialist Modernization Construction [October 1976-April 1991]. Brief History of the Com-

munist Party of China, p.7 .( н.д). Retrieved from    

https://www.chinadaily.com.cn/china/2012cpc/2010-09/07/content_15811630_7.htm 

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html
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падния регион на страната в края на 90-те години представляваше ясен анга-

жимент на партията да донесе просперитет в отдалечените региони - и да се 

справи с все още сериозния проблем на крайната бедност, съществуващ в тях. 

С напредването на политиката за развитието на страната с приоритет на за-

падните нейни части, тази  политика придобива международно измерение. С 

разпадането на бившия Съветски съюз в края на 1991 г., Китай се озова с нови 

държави на границата си, страни, които не са изложени на море и са изолирани 

от основната международна търговия. Но с разширяването на железопътните 

линии в Гансу и Синцзян стана ясно, че тези държави могат лесно да бъдат 

свързани с железопътните връзки в Централна Азия и Русия. Вече бе установе-

на една линия за така наречената нова евразийска „Landbridge“, линия, която 

минаваше от Ротердам в Холандия до Лианюнганг на източния бряг на Китай.14 

Светът премина през две големи финансови кризи, азиатската финан-

сова криза от 1997 г. и глобалният финансов срив през 2008 г., по време на 

който Китай изигра основна роля в стабилизирането на световната икономика. 

Конкретният път остана едно особено постижение в свързаността между Изток 

и Запад. Но с подобряването на икономиката и началото на новата ера ситуа-

цията отбеляза значителни промени. През септември 2013 г. китайският прези-

дент Си Дзинпин обяви в Казахстан концепцията за съвместно разработване на 

икономическия пояс на пътя на коприната през Централна Азия. След това през 

октомври същата година в Индонезия той обяви планове за развитие на 21-ви 

век морски път на коприната. Инициативата „Пояс и Път“ (Belt  and  Road  Initia-

tive - BRI), както по-късно ще бъде наречена, промени посоката на световното 

икономическо развитие .15 

Към началото на този век нямаше голям тласък за каквато и да било ос-

новна политика за развитие на глобално ниво. Международните финансови ин-

ституции бяха изоставили всяка мисъл за големи икономически проекти, които 

биха могли да катапултират развиващите се страни на ново ниво на развитие. 

Най-доброто, което можеха да направят, беше да се опитат да поддържат всич-

ко равномерно, да работят, за да позволят на развиващите се страни да про-

дължат да изплащат предишните си дългове и да сведат до минимум бед-

                                                 
14Jones W. (2021,June 11).  The  Historic  Achievements of CPC.  Retrieved from 

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html  
15 Ibid. 

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html
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ността, така че да попречат на хората да мислят, че са напълно незабелязани 

от проблема. По същия начин международните заемодатели просто не намират 

„проектите за развитие“ толкова печеливши, колкото са предполагали, че не мо-

гат да спечелят бързо.16 

С икономическата  криза през 2008 г., инвестициите в реално производ-

ство намаляваха и финансовите спекулации бяха в подем. Тогава пазарът се 

срина. Но, “Belt  and  Road  Initiative” - BRI промени всичко бързо. Основните ин-

вестиции в железопътни линии в Югоизточна Азия, Африка и Латинска Америка 

изведнъж се превърнаха в действащо предприятие. Със своята новооткрита 

икономическа мощ Китай бе в състояние да изпълнява големи инвестиционни 

проекти и реши да ги изпълнява. Това, което Китай постигна, издигайки се от 

бедна държава, се превърна в парадигма за следващите страни. BRI върна ста-

билно инвестициите в инфраструктурата и глобалното развитие. Това само по 

себе си беше историческо постижение. Приливът на историята се обърна в по-

сока на световното развитие, благодарение на ангажимента на КПК за стар-

тирането на такъв проект.17 

Социалната  политика  и  икономическото  развитие   

в  исторически контекст. 

До 1956 г., с основното завършване на планираната икономическа систе-

ма, Китай тръгва по нов път на социално развитие. Този път се фокусира върху 

икономическото производство, от една  страна, и изграждането на социални 

предприятия, от друга. Социалните предприятия са създадени от държавата. 

Първоначално е създадена обща система за обществени услуги, която не раз-

граничава конкретни цели. Разчитайки на конотацията на различни социални 

предприятия, в града бързо ще се установи, равномерно осигурената от държа-

вата, форма за социално подпомагане и социална политика. Това е система за 

социални услуги и за създаване на благосъстояние, състояща се  от звената на 

държавните агенции, предприятия и институции. В селските райони държавата 

е въведена система от пет гаранции и е насърчена кооперативната медицинска 

система, която ефективно е отговорила на основните медицински и здравни 

нужди на повечето земеделски производители. Заради успехите й, тази  меди-

                                                 
16 Ibid. 
17 Jones W. (2021,June 11).  The  Historic  Achievements of CPC.  Retrieved from  

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html 

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html
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цинска система е приветствана от Световната здравна организация като „един-

ствен пример за развиващите се страни да решат финансирането на здраве-

то."18 

След 1978 г., Държавният съвет обнародва последователно „Временни 

мерки за пенсиониране и напускане на работниците“, „Временни мерки за нас-

таняване на стари, слаби и инвалидни кадри“, „Временни разпоредби за остав-

ка на военните кадри“ (обнародвани съвместно с Централната военна комисия) 

и др. Законите и разпоредбите първоначално са установили система за пенсио-

ниране, оставка и презаселване за служители, работещи в държавни предприя-

тия, институции, партийни, правителствени и военни агенции и масови органи-

зации. В отговор на социалната мобилност, освободена от  финансови рефор-

ми, съответните системи и разпоредби се формулират чрез ръководството и 

намесата на държавата и съвместната отговорност на всички заинтересовани 

страни, което показва целите и задачите на социалните политики.19 

След издаването на „Решение за реформа на пенсионноосигурителната 

система за служителите в предприятията“ през 1991 г., Държавният съвет фор-

мулира „Правилник за осигуряване и обещетение  при безработица" и през 

1992 г. предлага създаването на система за социално осигуряване, съвместима 

със социалистическата пазарна икономическа система, която да осъществи из-

цяло системата на трудовите договори. В същото време се създава дарителска 

застраховка за служители в предприятията, а системата за социално подпо-

магане започва да се създава интензивно. През 1999 г., Държавният съвет из-

дава „Правилник за минимална гаранция за живот на жителите на градовете" и 

го прилага в градовете в цялата страна през 2001 г. Чрез социализирането на 

реформите в областта на социалното осигуряване ще се култивира по-широк 

кръг от отговорни участници.20 

Четвъртата пленарна сесия на 16-ия Централен комитет на Комунисти-

ческата партия на Китай поставя историческата задача за изграждане на хар-

монично социалистическо общество, а социалните политики, които насърчават 

                                                 
18 Daoshun, Ge. (2019, October 9).Changes and Experiences of Social Policy in New China in the Past 70 

Years. Red Flag Manuscript 2019/19. Retrieved from 

http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/2019-10/09/c_1125079335.htm 
19 Daoshun, Ge .(2019, October 9). Changes and Experiences of Social Policy in New China in the Past 70 

Years. Red Flag Manuscript 2019/19. Retrieved from 

http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/2019-10/09/c_1125079335.htm 
20 Ibid. 
 

http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/2019-10/09/c_1125079335.htm
http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/2019-10/09/c_1125079335.htm
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цялостното развитие на икономиката и обществото, стават все по-важни. През 

2003 г., партията и правителството инициираха дизайна на най-високо ниво и 

коригираха свръхкомерсиализацията, маркетизацията и денационализацията в 

трите основни области на социалната политика - в образованието, здравната 

система и жилищната система. Експериментираха се и се насърчаваха изграж-

дането на интегрирана система на социална политика със силни национални 

водещи принципи. През същата година започват да се прилагат „Администра-

тивните мерки за облекчаване на скитници и просяци в градския живот“, отбе-

лязвайки, че социалната политика  се е отървала от традиционните методи на 

административно управление, и ,личната свобода и правата на обслужване на 

обектите бяха уважавани. Нивото на практиката на социалната политика е уни-

фицирано. „Законът за социалното осигуряване на Китайската Народна Репуб-

лика", обнародван през октомври 2010 г., подчертава основната отговорност на 

държавата и защитава правата на гражданите да получат материална помощ 

от държавата и обществото в съответствие с наличните условия. Това е още 

една стъпка, важен етап в легализацията на социалната политика на Н.Р. 

Китай.21 

Създава се  система за медицинска помощ за градски и селски жители, 

извършва се цялостно подобряване на основната система за медицинска сигур-

ност за градски и селски жители и осигуряване на устойчива институционална 

подкрепа за физическото и психическото здраве на всички  хора. През януари 

2003 г., под ръководството на Държавния съвет, множество министерства и ко-

мисии насърчават съвместното развитие на нова система за взаимопомощ и 

взаимна медицинска помощ за фермерите, фокусирана върху цялостното пла-

ниране във връзка  с основните заболявания. Новата селска кооперативна ме-

дицинска система е организирана, ръководена и финансово подкрепена от пра-

вителството. През юли 2007 г. Държавният съвет започна пилотни проекти и 

постепенно въведе основната медицинска застраховка за градските жители, от-

варяйки вратата към основната система за медицинско осигуряване за град-

ските деца и други неработещи градски жители извън професионалната систе-

ма за участие в основните медицински застраховки. Тази система разчупи па-

радигмата на индустриализацията, насочена към работодателите, и формира 

                                                 
21 Ibid. 
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нова парадигма на социалното осигуряване, съсредоточена върху осигурените 

лица. Досега Китай основно е постигнал целта си за създаване на система за 

медицинска сигурност, която да обхваща всички градски и селски жители.22 

Реализирано е цялостно подобряване на услугите за социална сигурност 

в селските райони и постепенното създаване на интегрирана система за соци-

ална политика, координираща социалното развитие на градовете и селските 

райони. През 2001 г. Държавният съвет започва да прилага политика на субси-

диране на „две изключения и една субсидия“ (без различни такси, освобожда-

ване от такси за учебници и субсидии за издръжка на учениците), за да осигури 

национална подкрепа за деца от бедни селски семейства да получат задъл-

жително образование. През 2006 г. Националният народен конгрес прие „Закон 

за задължителното образование“, а фондовете за задължително образование 

са включени в публичните финансови гаранции. Деветгодишното задължително 

образование бе реализирано както в градските, така и в селските райони. „Пра-

вилникът за работа с пет селски гаранции“, който влезе в сила през март 2006 

г., обезпечава институционална подкрепа за възрастни хора, инвалиди или не-

пълнолетни, които са неработоспособни или нямат източник на доходи в сел-

ските райони. През юли 2007 г. Държавният съвет обнародва „Известие за съз-

даване на национална система за гарантиране на минимален живот в селските 

райони“, за да осигури минимален жизнен стандарт на жителите на селските 

райони и да постигне скок в политиките за социално подпомагане в тях. А през 

септември 2009 г. Държавният съвет издаде „Ръководни становища по пилотна 

програма за ново социално осигуряване в селските райони“, изследвайки съз-

даването на основна форма на социално обединяване и лични сметки и въвеж-

дайки нова система за застраховане на селските райони, която съчетава инди-

видуално плащане, колективни субсидии и държавни субсидии. Това е модел за 

социално осигуряване на фермерите с китайски характеристики. След непре-

къснатото изграждане на системата за социална политика, Китай интегрира 

градските и селските жители в модерна система за социално благосъстояние и 

осигуряване  с основни цялостни и ефективни услуги.23 

                                                 
22 Ibid. 
23 Daoshun, Ge .(2019, October 9).Changes and Experiences of Social Policy in New China in the Past 70 

Years. Red Flag Manuscript 2019/19. Retrieved from 

http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/2019-10/09/c_1125079335.htm 

 

http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/2019-10/09/c_1125079335.htm
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Фокусирайки се върху благосъстоянието на хората, Китай изгражда  со-

циална политика от нова ера, характеризираща се с разпределение на резул-

татите от развитието към всички хора. От 18-ия национален конгрес на Кому-

нистическата Партия на Китай (2012 г.) централният комитет на партията със  

Си Дзинпин се придържа към ориентираната към хората концепция за развитие 

и координира социалната дейност в различни области като образование, зае-

тост, разпределение на доходите, социална сигурност, медицинско и здравно 

загриженост като поставя специален акцент върху социалните политики, за да 

играят те ролята на подкрепа.24 

Прилага се целенасочено намаляване на бедността, за да се преодолеят 

трудностите при изграждането на благополучно общество във всички отноше-

ния. След реформата и отварянето на икономиката, стотици милиона души са 

изведени от бедността, а Китай се превръща в първата държава в света, пос-

тигнала Целта на ООН за развитие на хилядолетието за намаляване наполови-

на на бедността. През ноември 2015 г. Политбюро на ЦК на КПК обсъди и одоб-

ри „Решението за победа в борбата срещу бедността“. В работния план на сис-

темата ще играят мерки за социална политика като „укрепване на образова-

нието за облекчаване на бедността“, „разработване на медицинско осигуряване 

и медицинска помощ за облекчаване на бедността“, „прилагане на системата за 

минимална жизнена сигурност в селските райони за премахване на бедността“ 

и други мерки за социална политика  с незаменима роля.25 

Изградена е  основна система за обществени услуги и за подобряване на 

институционалния механизъм за толерантност. През февруари 2014 г. Минис-

терството на човешките ресурси и социалното осигуряване и Министерството 

на финансите издадоха „Временни мерки за сближаване на градските и сел-

ските системи за пенсионно осигуряване“, отбелязвайки решаваща стъпка на-

пред в социалната политика за ускоряване на изграждането на единна система 

за социална сигурност, обхващаща градските и селските жители.  

През март 2017 г. Държавният съвет издаде „Тринадесети петгодишен 

план за насърчаване на изравняването на основните обществени услуги“, обе-

щавайки на цялото общество списък на основните обществени услуги за 81 

проекта в осем области, включително държавното образование, заетостта и 

                                                 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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предприемачеството, и социално осигуряване, за да се гарантира, че всички 

граждани могат да получат справедливи, приблизително еднакви основни об-

ществени услуги. Националната система за основни обществени услуги приема 

основните обществени услуги като превозвач и е институционална уредба за 

страната, която да гарантира основните нужди за оцеляване и развитие на 

всички хора.26 

След 18-ия национален конгрес на Комунистическата партия на Китай, 

страната значително повиши стандартите за прилагане на социални политики и 

продължи да оформя мрежа за препитание. Тя непрекъснато подобрява сред-

ния стандарт на минимална жизнена сигурност в градските и селските райони. 

Отбелязва се създаването на най-голямата универсална система за основно 

медицинско осигуряване в света, като процентът на участие на градските и сел-

ските жители е стабилизиран на над 95%, а стандартът на финансова субсидия 

на глава от населението за основна медицинска застраховка за градски и сел-

ски жители се увеличава от 240 юана през 2012 г. на 450 юана през 2017г. Ос-

вен това изграждането на образование и достъпни жилища непрекъснато на-

предва, а нивото на пенсиите се повишава всяка година.27 

Според Daoshun Ge, защитата на основните интереси на преобладава-

щото мнозинство от хората е основна нишка през 70-те години на промени в со-

циалната политика на Нов Китай и е ефективен принцип, а и основа за фор-

мулиране на стимулиращи социални политики. А необходимия подход към осъ-

ществяване на тази цел по думите на китайския държавен глава е, „да пост-

авим хората на най-високото място в сърцето и да разглеждаме подкрепата 

или неодобрението на хората, одобрението или неодобрението, щастието или 

неодобрението и приемането или не, като основен критерий за измерване на 

успеха или неуспеха на цялата работа“.28 

     Социалнoто  подпомагане  и  икономическото  развитие. 

След 1949 г. Китай поддържа, като цяло, двойния принцип на управление 

между градовете и селските райони, а чрез това установява идеологически ба-

зирана система за социално подпомагане, имаща три основни характеристики. 

                                                 
26 Daoshun, Ge .(2019, October 9).Changes and Experiences of Social Policy in New China in the Past 70 

Years. Red Flag Manuscript 2019/19. Retrieved from 

http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/2019-10/09/c_1125079335.htm 
27 Ibid.  
28 Ibid. 

http://www.qstheory.cn/dukan/hqwg/2019-10/09/c_1125079335.htm
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 Първо. Първоначално социалната помощ не беше изцяло предоставена 

и правителството не обеща да въведе минимална предпазна мрежа за всички 

бедни. Принципите на подпомагане са „спасяване на себе  си с производство“ и 

„взаимопомощ“, което означаваше, че бедните трябва да издържат семейства-

та си сами. Правителството организира бедните с работоспособност да извър-

шват производство, а масите да помагат на бедните, а освен това и да осигу-

ряват помощ на бедните, включително на възрастни хора, инвалиди и деца. 

 Второ. Градските и селските райони разделят помощта неравномерно. 

Беше  въведена Градско-селска разделена  система за социално подпомагане 

и разработена система за защита на „държавното предприятие“ чрез прилагане 

на система за пълна  заетост и осигуряване на труда за градските райони. Така, 

социалното подпомагане обхваща само Sanwu (което означава липса на рабо-

тоспособност, без доходи и без подкрепа от семейството), лица с увреждания и 

лица, лишени от собственост. В селските райони, институцията за колективна 

собственост бе приета и беше установена защита на „колективно семейство“, 

но само „Wubao“ (подобно на „Sanwu“), която включваше лица, които са били 

лишени от имот. 

 Трето. Използвана е система за класификация на бедните хора. Бедните 

бяха идеализирани и разделени на две групи: заслужаващите и незаслужава-

щите. От една страна, тези традиционни групи за помощ, включително жертви 

на природни бедствия, деца, инвалиди, възрастни хора и обеднели се считат за 

заслужаващи получатели. От друга страна, са бедните, които се възмущават от 

традиционния морал и ценности (включително наркомани, проститутки и пре-

стъпници) и бедните, които се противопоставят на социализма, или изглеждат 

несъвместими с новия режим. Те обаче биха могли да бъдат рехабилитирани и 

да станат „новите хора“ на социализма, така че за тях се формира и система за 

помощ „оказване на помощ и рехабилитация“.29 

 Преди 80-те години мрежата за социална сигурност все още не беше съз-

дадена изцяло и помощта беше основно обзаведена за обеднелите хора, вклю-

чително Санву („Sanwu“), Вубао („Wubao“), инвалиди, сираци, скитници, безра-

                                                 
29 Lixiong, Y.(2018). “The Social Assistance Reform in China: Towards a Fair and Inclusive Social Safety Net”. 

Prepare for “Addressing Inequalities and Challenges to Social Inclusion through Fiscal, Wage and Social Pro-

tection Policies” United Nations Headquarters, New York 25 - 27 June 201, p.2. Retrieved from   

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-

Reform-in-China.pdf 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-Reform-in-China.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-Reform-in-China.pdf
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ботни и т.н. Те бяха подкрепени от комбинацията от планирана и количествена 

помощ и временно облекчение. Онези, които бяха групирани като десни (първо-

начално буржоазия и интелектуалци), които не бяха в състояние да се издър-

жат поради загубата на работата си, получиха хуманитарна помощ. А хората с 

трудоспособност бяха изключени от системата за подпомагане, тъй като, те,  

трябваше  да  работят.30 

Преди 80-те години само изключително бедните семейства можеха да 

получат подкрепа чрез програмите за социално подпомагане, но стандартът на 

социалното подпомагане беше много нисък. До 1979 г. броят на хората, които 

са получили помощ в градовете, е само 240 000, а размерът на помощта беше 

75 юана годишно на човек. В селските райони за социално подпомагане от 1955 

до 1978 г. са били предоставени общо 2,2 милиарда юана. С инициирането на 

реформата и отварянето през 1978 г., Китай премина към пазарна икономика и 

огромен брой работници бяха съкратени и останаха без работа в процеса на 

реформа на държавните предприятия. Междувременно някои заети работници 

живееха в бедност поради неразумен разпределителен механизъм, който раз-

шири разликата в доходите. Лицата с работоспособност бяха изключени от тра-

диционните програми за социално подпомагане. Затова Китай трябваше да ре-

формира традиционната мрежа за социална сигурност от 90-те години насам.31 

Реформите на социалната  политика от края на 90-те години включваха 

осигуряване за безработица, медицинско осигуряване, осигуряване на обезще-

тения на работниците, обезщетения за майчинство, общи пенсионни фондове, 

индивидуални пенсионни сметки, универсално здравеопазване. Освен това за 

много от малцинствените групи съществуват някои предимства. През юли 2020 

г., центърът за социално осигуряване в Пекин постави ограничения върху удър-

жането и плащането на социално осигуряване, което беше разрешено да функ-

ционира преди това чрез организации на трети страни.32 

Реформирането на мрежата за социална сигурност възниква в Шанхай. 

Шанхай, най-развитият град в Китай, за първи път създаде система за гаранти-

ране на минимален градски живот, (съкратено като „Dibao“) като начална точка 

                                                 
30 Ibid. 
31 Ibid.,p.3. 
32 Social welfare in China.(n.d).Wikipedia. Retrieved  from:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_welfare_in_China 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_welfare_in_China
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за преструктуриране на мрежата за социална сигурност на Китай през 1993 г. 

Съгласно разпоредбите на „Dibao“ независимо дали бедните имат способност 

да работят и въпреки причината, водеща до бедност, всички могат да получат 

подкрепа от  правителството. През 1997 г. централното правителство обнарод-

ва циркуляр за създаване на система за гарантиране на минимален живот за 

градските жители  и поиска от местните власти да установят „Dibao“ в градската 

зона преди 1999 г. През 1999 г. правилникът за минимална издръжка за град-

ските жители бе издаден, а тази институция бе внедрена във всички градски 

райони в Китай. През 2007 г. Китай създаде селския „Dibao“, коeто отбеляза, че 

е оформена мрежа за социална сигурност, обхващаща всички хора. В сравне-

ние с предишните планове за социално подпомагане, „Dibao“ има следните ха-

рактеристики. Това е програма за проверка на средствата, национална програ-

ма за социално подпомагане, според която всички  хора имат право на помощ.33 

    „Dibao“ - програма за проверка на средствата.  

 Всички семейства, кандидатстващи за „Dibao“, трябва да приемат проуч-

ване на семейните икономически условия от местните власти. Всяко домакин-

ство, чийто доход на глава от населението е по-нисък от местната граница на 

бедността, има право да компенсира дефицита с  помощ от правителствoтo. От 

тази гледна точка „Dibao“  е национална програма за социално подпомагане 

като отговорността за предоставяне на социална помощ на местно ниво се осъ-

ществява от местните власти. Местните правителства определиха границите на 

бедността в „Dibao“ според стандарта на живот, необходимите разходи (облек-

ло, храна, транспорт и жилище) и местното финансово състояние. През 2017 г. 

имаше над 500 прагове на бедност. Праговете на бедност на „Dibao“ варираха и 

големи различия в нивото на помощ съществуват в цялата страна. Заради тези 

диспропорции, всички  граждани имат право на помощ. След създаването на 

„Dibao“, всички китайци имат права на социално подпомагане като исторически 

за първи път в Китай хората могат получат право на социално подпомагане и 

държавата да поеме отговорност за предоставяне на социална помощ. От 1999 

г. обемът на работещите бедни, възрастни хора без пенсия, нуждаещи се деца 

                                                 
33 Lixiong, Y.(2018). “The Social Assistance Reform in China: Towards a Fair and Inclusive Social Safety Net”. 

Prepare for “Addressing Inequalities and Challenges to Social Inclusion through Fiscal, Wage and Social Pro-

tection Policies” United Nations Headquarters, New York 25 - 27 June 201. pp. 3-4.Retrieved from   

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-

Reform-in-China.pdf 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-Reform-in-China.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-Reform-in-China.pdf
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и хора с увреждания нараства непрекъснато и бързо. Броят на бенефициентите 

на „Dibao“ също бързо расте. Разходите за „Dibao“ също растат бързо, а и във 

връзка с нарастващите нужди. След създаването на „Dibao“, нивото на помощта 

продължава да се увеличава. „Dibao“ се превърна в най-важната система за 

бедните в Китай. Освен товя „Dibao“ интегрира фрагментирана система в рам-

ките на планова икономика и създава мрежа за сигурност, отговоряща на ос-

новните нужди на всички хора. Тази  система премахва идеологическото въз-

действие върху социалното подпомагане, смекчава конфликтите в обществото, 

намалява напрежението сред членовете на семейството, причинено от бед-

ността и насърчава социалната справедливост.34 

Въпреки че „Dibao“ е създаден, все още е трудно за обеднялото насе-

ление да преодолее своите практически трудности, включително риска от се-

мейна бедност, причинена от бързото нарастване на разходите за образование 

и медицина. Тъй като сериозният проблем са семейните жилища на бедните, а 

той се изостря от пазарната реализация на жилищата, държавата започна да 

подобрява програмите в предоставяне  на  помощ в натура от 2000 г, т.е  обра-

зователна помощ,  медицинска помощ, жилищна помощ,  временна помощ. 

Образователна помощ. На фона на индустриализацията на образова-

нието през 90-те години на миналия век, ученици от някои обеднели семейства 

започнаха да отпадат от училище поради финансови затруднения. Тенденцията 

наложи местните власти да започнат проучване и след това и създаване на 

система за образователна помощ. През 2014 г. беше обнародвана „временна 

мярка за социално подпомагане“ и образователната помощ се превърна в на-

ционална политика. Държавата трябва да предоставя образователна помощ на 

ученици в етапа на задължително обучение, които са членове на семейства, 

обхванати от „Dibao“ и семейства с ниски доходи. Според нуждите на различни-

те етапи на образование, правителството подкрепя студента, като например на-

маляване или освобождаване от такси за обучение, отпускане на помощ и оси-

гуряване на надбавки за живот, за да гарантира, че основните нужди на учени-

ците в живота и обучението могат да бъдат задоволени. 

Medicaid. През 2002 г., Централният комитет на КПК и Държавният съвет 

издадоха „Решение за по-нататъшно подобряване на здравните услуги в сел-

                                                 
34 Ibid.,p. 4-5 
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ските райони“ и предложиха създаване и подобряване на системата за меди-

цинска помощ. През 2003 г. бяха публикувани становища относно прилагането 

на медицинска помощ в селските райони, които изискваха от местните власти 

постепенно да установят медицинска помощ в тях. От 2005 г. всички местни 

власти трябваше да създават градска медицинска помощ. Целевите получате-

ли на „медикаид“ бяха предимно семейства Дибао и семейства с ниски доходи. 

Жилищна помощ. След  освобождаването на пазара на жилища в края 

на 90-те години в Китай, местните власти започнах да създават система за  

подпомагане на нуждаещите се от помощ за жилище. През 2014 г. беше осво-

бодена временната мярка за социално подпомагане и системата за подпома-

гане на жилищата се превърна в общонационална политика. От местните пра-

вителства се изискваше да предоставят помощ на „семейства Dibao“ и на тези с 

ниски доходи. Местните власти трябвя да дават приоритет на разпределянето 

на обществените жилища под наем, да отпускат субсидии за отдаване на жили-

ща под наем на семейства с ниски доходи и с жилищни затруднения в градски-

те райони и дават приоритет на включването им в проекта за саниране на пору-

тени къщи и реновиране на къщите им възможно най-рано в селските райони. 

Временна помощ. През 2014 г. излезе Известие на Държавния съвет за 

установяване на временна помощ и временната помощ се превърна в нацио-

нална политика. Правителството следва да предоставя такава помощ на семей-

ства или лица, „непокрити от,“ или въпреки други форми на социално подпома-

гане, за тези, чиито жизнени нужди не могат да бъдат гарантирани поради из-

вънредни ситуации, неочаквани вреди, големи заболявания или други необи-

чайни фактори, така че да им помогне да се справят с извънредната ситуация 

по време на преходния етап.35 

Китайското правителство създаде конкретни  социални програми за групи 

и  социални  категории в неравностойно социално положение, чрез които се 

осигуряват минимални пенсии за възрастни хора, помощ за деца, съдействие 

на скитници и просяци, помощ за инвалиди и т.н. 

                                                 
35 Lixiong, Y.(2018). “The Social Assistance Reform in China: Towards a Fair and Inclusive Social Safety Net”. 

Prepare for “Addressing Inequalities and Challenges to Social Inclusion through Fiscal, Wage and Social 

Protection Policies” United Nations Headquarters, New York 25 - 27 June 201. pp. 5-6.Retrieved from  
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-Reform-in-

China.pdf 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-Reform-in-China.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-Reform-in-China.pdf
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 Минимална пенсия за възрастни хора. Преди 21 век Китай бе устано-

вил  пенсионна система само за градските работници. През 2009 г. обаче, пра-

вителството създаде нов тип система за социално осигуряване в селските рай-

они за хора на възраст 16 или повече години и през 2011 г., установи система 

за социално осигуряване за хора на възраст 16, или повече години в градските 

райони. През 2014 г. двете системи бяха обединени като основна пенсионно-

осигурителна система за неработещи градски и селски жители. Пенсията се 

състои от три части: минимална пенсия, предоставена от централното прави-

телство, пенсия, предоставена от местното правителство, и пенсия, предоста-

вена от индивидуални сметки. От създаването на пенсионната система за град-

ските и селските жители броят на хората, обхванати от системата, непрекъс-

нато нараства. 

 Нужда от помощ за деца. Повлияно от традиционната култура, преди 21 

век, китайското правителство е било отговорно само за облекчението на сира-

ците и децата с увреждания. Но увеличаването на работниците мигранти дове-

де до появата на увеличение на изоставените деца от селските райони. Затова 

Държавният съвет обнародва „становища за укрепване на грижите и защитата 

на децата в затруднено положение“  през 2016 г. като децата в затруднение бя-

ха обхванати от тази система за помощ. Всички деца, имащи затруднения в по-

минъка, медицинските грижи и обучението поради семейната бедност или пора-

ди затруднения в рехабилитацията, грижите, кърменето и социалната интегра-

ция, поради собствените си увреждания и децата, чиято лична безопасност е 

застрашена, или нарушена поради липса на семейното попечителство, или не-

правилно попечителство, имат право да получат помощ от правителствата. 

 Съдействие на скитници и просяци. През 2003 г. китайското правител-

ство обнародва „Мерки за администриране на помощи за скитници и просяци 

без осигурен живот. Правилата за подпомагане на скитниците и просяците, жи-

веещи в града“, за да предостави доброволно облекчение на скитници и прося-

ци, включително осигуряване на храна, подслон, болнично лечение и съдейст-

вие за връзка с техните роднини или работодатели. През 2006 г. бяха обнарод-

вани „Становищата за засилване на спасяването и защитата на бездомни ма-

лолетни“, за да се предостави помощ на  тях. През 2011 г. в „становищата на 

Генералната канцелария на Държавния съвет за укрепване и подобряване на 



 24 

спасяването и защитата на скитащи непълнолетни“  се изисква от местните 

власти да подобрят помощната система за деца на улицата. 

 Помощ за инвалиди. През 2015 г. „Становищата на Държавния съвет за 

установяване на съпътстваща система на жизнени субсидии за лица с уврежда-

ния с финансови затруднения и субсидии за медицински сестри и битови субси-

дии за хора с увреждания“ влезе в сила. Това беше първата национална про-

грама за субсидиране на хора с увреждания. През 2018 г. беше създадена сис-

тема за подпомагане на рехабилитацията, която беше предназначена да оси-

гури рехабилитационна подкрепа за операции, помощни устройства и обучение 

за рехабилитация на деца с увреждания.36 Но това обаче не беше краят на 

истори-ческите новости, постигнати от КПК. Успехът на китайската програма за 

намаляване на бедността и премахването на абсолютната бедност в цялата 

страна несъмнено беше безпрецедентно историческо постижение по рода си за 

всяка държава - и тя постигна тази цел с население от 1,4 милиарда души. 

 Резултатите от този ход надминаха най-смелите мечти на всички - и той 

очерта линия в пясъка за други страни. Ако Китай, с огромното си население, 

би могъл да постигне такъв резултат, други страни с много по-малко население 

биха могли да се надяват, или пък трябва да направят същото.37 

Създаването на Китайската Народна Република през 1949 г. и установя-

ването на социалистическата система осигуриха основни институционални га-

ранции за справяне с първопричините за бедността. Реформата и отварянето 

към  външния свят, започнали преди около четири десетилетия, ускориха соци-

ално-икономическото развитие и намаляването на бедността в страната. Под 

ръководството на Китайската комунистическа партия (КПК), най-голямата раз-

виваща се страна в света е постигнала пълно изкореняване на крайната бед-

ност, издигайки над 770 милиона бедни хора от бедността след нейната ре-

форма и „политиката  на отварянето“ в края на 70-те години. Според стандарта 

на Световната банка цифрата представлява повече от 70 процента от общата 

                                                 
36 Lixiong, Y.(2018). “The Social Assistance Reform in China: Towards a Fair and Inclusive Social Safety Net”. 

Prepare for “Addressing Inequalities and Challenges to Social Inclusion through Fiscal, Wage and Social Pro-

tection Policies” United Nations Headquarters, New York 25 - 27 June 201. pp. 6-7.Retrieved from: 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-

Reform-in-China.pdf 
37 Jones W. (2021,June 11).  The  Historic  Achievements of CPC.  Retrieved from  

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-Reform-in-China.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/06/The-Social-Assistance-Reform-in-China.pdf
http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html
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сума за целия период, се казва в бяла книга, публикувана във вторник от Ин-

формационната служба на Държавния съвет .38 

    Нови  постижения и перспективи. 

Годината 2020  се  оказа  изключителна в историята на Китайската На-

родна Република. Изправени пред тежкото комбинирано въздействие на вне-

запна епидемия от коронавирус и дълбока глобална икономическа рецесия, ки-

тайският народ от етническите групи, под силното ръководство на Централния 

комитет на Комунистическата партия на Китай със Си Дзинпин в основата си, 

отговори с невероятна бързина.39 

Според Jones (2021) не е сигурно, че и други държави наистина ще пос-

ледват примера  на Китай. Сред някои на Запад има известно недоволство от 

факта, че Китай под ръководството на КПК е постигнал онова, което западни 

държави, водени от Съединените щати, са били неспособни, не толкова поради 

липса на технически средства, но повече от липса на политическа воля. Голяма 

част от реакцията на успеха на Китай от някои западни страни е била не по-

малко от кисело грозде - и изключително опасна. Останалата част от света, от 

друга страна, и по-специално развиващите се страни, видяха предимствата на 

тези проекти и се събраха около Китай. Дори много от западните страни започ-

наха да възприемат опита на американската администрация да води  антагони-

зъм срещу Китай, заради успеха му, като изключително  контрапродуктивен. Въ-

преки че все още не е  ясно, дали САЩ и Китай ще намерят работни взаимоот-

ношения, които са в полза на човечеството, постиженията на КПК са безспорни 

и сами по себе си, поради което заслужаваха голямо тържество. То стане по 

време на тази 100-годишнина от КПК не само в Китай, но и в останалия свят.40 

Както във финансовата криза от 2008 г., която разтърси западния свят, 

така и в настоящата криза на Covid-19 Китай изглежда не само успя да премине 

невредим, но да излезе по-силен и победител. По време на предишната криза, 

а именно през 2009 г., китайската икономика изпревари Япония, като се изкачи 

на второ място в световната класация. През последното десетилетие (2010-

                                                 
38 Xie Jiang, et.al. (2021, june,4). How China has lifted nearly 800 mln people out of poverty.Xinhuanet. Ret-

rieved  from http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/06/c_139862741.htm 
39 Keqiang, Li .(2021, March 12).REPORT ON THE WORK OF THE GOVERNMENT. Delivered at the 

Fourth Session of the 13th National People’s Congress of the People’s Republic of China on March 5, 2021. 

Retrieved from http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/12/c_139806315.htm 
40Jones W. (2021,June 11).  The  Historic  Achievements of CPC.  Retrieved from  

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/06/c_139862741.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/12/c_139806315.htm
http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/2018/commentaries/202106/t20210611_800249287.html
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2020) най-голямата азиатска държава показа темпове на икономически растеж 

между 7% и 9% годишно, драстично увеличавайки дела си на световния пазар. 

Дори през 2020 г., първата година на Covid-19, докато всички основни западни 

икономики потънаха в рецесия, китайската икономика нарасна с 2,3%.41 

През 2012 г. експертите прогнозираха, че Китай ще достигне САЩ през 

2025 г. (най-консервативните прогнози сочеха 2029 г. като „година на изпревар-

ване“). След това, през следващите 25 години, т.е. към 2050 г., се очаква 

китайският БВП вече да бъде с една трета (1/3) по-висок от американския. До 

средата на този век Китай ще има БВП от около 50 трилиона долара, докато 

САЩ ще имат около 38 трилиона долара.42 

2021 г. е първата година от „14-ия петгодишен план" на Китай. Очакваше 

се икономиката на най-голямата азиатска държава да нарасне с 8% тази годи-

на. Пекин междувременно обяви по-"умерена" цел за растеж: повече от 6% за 

китайската икономика до 2021 г., т.е. под 8%, дадени от анализаторите. „Орга-

низацията за икономическо сътрудничество и развитие“ (OECD) леко намали 

прогнозата си за икономически растеж на Китай до 7,8% през 2021 г. Във всеки 

случай обаче, растежът на Китай, в разгара на пандемия, изглежда шокиращ.43 

Като втората по големина икономика в света, Китай се стреми бързо да 

премине към нов модел на растеж, поставяйки акцент върху технологиите и 

иновациите (китайската ваксина Sinopharm вече е прихванала в Азия и някои 

европейски страни) и да продължи да се отваря към света, главно чрез инициа-

тивата „Пояс и път“; това представлява огромна надежда за възстановяване на 

световната икономика от най-тежката рецесия след Втората световна война.44 

Сега с доход на глава от населението над 10 000 годишно, Китай се на-

режда сред страните със среден доход, а не сред бедните, докато средната му 

класа е най-голямата в света. По отношение на покупателната способност, а не 

на обменния курс, Китай от началото на 2021 г. вече се счита за най-голямата 

икономика на нашата планета, надминала Америка. Спрямо обменния курс и 

БВП, обаче, той ще се издигне на първо място, изпреварвайки САЩ, някъде 

                                                 
41 Στάμκος,Γ. ( 2021,Μάρτιος 20). Ο  «κινέζικος ιός»  της επιτυχίας.TVXS. Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου 2021, από 

https://tvxs.gr/news/kosmos/o-kinezikos-ios-tis-epityxias 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 

https://tvxs.gr/news/kosmos/o-kinezikos-ios-tis-epityxias
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между 2025 и 2029 г. Ето защо Китай гледа с нетърпение към бъдещето, тъй 

като времето, дори и кризата, изглежда работи за него.45 

Премиерът на Китай обяви на 5 март 2021 г. официалната цел за разви-

тие на икономиката, както и правителствените планове страната да стане по-

автономна в области като технологиите, на фона на засиленото напрежение за 

търговия със САЩ и Европа, за Хонконг и правата на човека .46  

Новият 14-ти петгодишен план се фокусира върху прехода на китайската 

икономика от индустриална към „четвърта вълнова икономика“, основана на 

продукти и услуги с висока добавена стойност, по-скоро с високо качество, от-

колкото с голямо количество. Съвременните иновации и технологии ще играят 

ключова роля за консолидирането на Китай на върха на световната икономика. 

На преден план ще са изкуственият интелект, роботиката, квантовите супер-

компютри, киберсигурността, биотехнологиите, нанотехнологиите, движението с 

електрически превозни средства, създаването на„интелигентни градове“ и др.47 

Целта е икономиката да нарасне с повече от 6% през 2021 г., тъй като 

втората по големина икономика в света продължава да се възстановява от пан-

демията на коронавируса, заяви премиерът Ли Кецян на годишната среща на 

Националния народен конгрес.48 

По  повод 100 годишнината от създаването на партията, КПК високо  оце-

нява постиженията си и отстоява на политиката за развитието на социализъм  с  

китайски характеристики.49 Тази политика, обоснована под ръководството на 

Дън Сяопин, в 1984 г., и превърната в голяма  стратегия в тринадесетия конгрес  

на партията (1987 г.), преминава като червена нишка всички области на живота 

                                                 
45 Στάμκος,Γ. ( 2021,Μάρτιος 20). Ο  «κινέζικος ιός»  της επιτυχίας.TVXS. Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου 2021, από 

https://tvxs.gr/news/kosmos/o-kinezikos-ios-tis-epityxias 
46 Κίνα: Ανάπτυξη πάνω από 6% ο επίσημος στόχος της κυβέρνησης.(2021,Μάρτιος, 5).Ανακτήθηκε 21 

Μαρτίου 2021, από https://www.capital.gr/diethni/3530087/kina-anaptuxi-pano-apo-6-o-episimos-stoxos-tis-

kubernisis 
47 Στάμκος,Γ. ( 2021,Μάρτιος 20). Ο  «κινέζικος ιός»  της επιτυχίας.TVXS. Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου 2021, από 

https://tvxs.gr/news/kosmos/o-kinezikos-ios-tis-epityxias 
48 Λάνβερ,Α.(2021,Μαρτιος 11). „Μεθυσμένη“ από επιτυχία η Κίνα στην πανδημία. Capital.gr.Ανακτήθηκε 21 

Μαρτίου 2021, από https://www.capital.gr/diethni/3531367/-methusmeni-apo-epituxia-i-kina-stin-pandimia 
49[В официалния дискурс на партията, социализмът с китайски характеристики е марксизмът-лениниз-

мът, адаптиран към китайските условия и продукт на научния социализъм. Теорията постановява, че Ки-

тай е в началния етап на социализма поради относително ниското си ниво на материално богатство и 

трябва да се ангажира с икономически растеж, преди да се стреми към по-егалитарна форма на социали-

зъм, което от своя страна ще доведе до комунистическо общество, описано в  ортодоксалния марксизъм. 

Виж : (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Socialism_with_Chinese_characteristics)] 

  

https://tvxs.gr/news/kosmos/o-kinezikos-ios-tis-epityxias
https://www.capital.gr/diethni/3530087/kina-anaptuxi-pano-apo-6-o-episimos-stoxos-tis-kubernisis
https://www.capital.gr/diethni/3530087/kina-anaptuxi-pano-apo-6-o-episimos-stoxos-tis-kubernisis
https://tvxs.gr/news/kosmos/o-kinezikos-ios-tis-epityxias
https://www.capital.gr/diethni/3531367/-methusmeni-apo-epituxia-i-kina-stin-pandimia
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в  Китай през последните четири десетилетия и се свързва с високите успехи в 

икономическата, научно-технологическата  и  социалнo-политическата  сфера.  

Днес това развитие се реализира под ръководството на концепцията на 

Си Цзинпин „за  социализма с  китайски характеристики на нова ера“, с 14-ия 

петгодишен  план, но  също  така  и  с дългосрочни  цели  до  2035. Между глав-

ните  цели за  периода на 14-ия петгодишен  план, се включват  насърчаването  

на зеленото развитие и осигуряването на хармонията между човечеството и 

природата, подобряването на благосъстоянието на хората и стремежът към 

общ просперитет. А след реализиране на дългосрочните социално-икономи-

чески и научно-технологически цели, до 2035, се очаква правото на гражданите 

да участват в политическия живот и социалното развитие да бъде изцяло га-

рантирано, да бъде изградена правова държава, а правителство и общество, 

управленческите системи и способности да бъдат усъвършенствани и модерни-

зирани. 50 
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КНР ДНЕС - ПОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Нако Стефанов 

THE PRC TODAY - ACHIEVEMENTS, PROBLEMS, TRENDS AND 

PROSPECTS 
Nako Stefanov 

 

Abstract: China's growing position in key areas of economic, scientific, technical and other 

development, as well as in major regions of the world, demonstrate the increasingly important 

place and role that this country plays in today's global dynamics.  

All this makes the conversation about the achievements, problems, trends and prospects of 

development of the PRC an important and vital topic. The main purpose of this material is not 

only to demonstrate the above-mentioned successes, problems and prospects, but to analyze 

the causes, factors and logic of this exceptional dynamics of China. These goals are achieved 

through the following tasks, structured in the main sections of the presented report, namely: 

 A brief overview of the way traveled by China from ancient time to the present day - main 

dividing lines; 

 Deployment of the reform process in the PRC and creation of the model of socialism with 

Chinese specifics; 

 PRC as a global country - trends and prospects. 

Keywords: 

Socio-economic dynamics of China from ancient time to the present day, The reforms in the 

PRC, Socialism with Chinese characteristics, The PRC as a global state 

 

Въведение  

Усилващите се позиции на Китай в ключови области на стопанско, науч-

но-техническо и прочее развитие, както и в основни региони на света демон-

стрират все по-важното място и роля, която играе тази страна в съвременната 

глобална динамика. През последните повече от четири десетилетия Китайската 

народна република (КНР) се превърна от аграрно-индустриална страна, имаща 

редица проблеми в процеса на своето развитие, в глобална икономическа сила 

и една от водещите световни технологически държави с качествено нов тип 

проблематика при осъществяването на социално-икономическата си динамика.  

Всичко това прави разговора за постиженията, проблемите, тенденциите 

и перспективите на развитие на КНР във важна и животрептяща тема.  

Основната цел на дадения материал е не само да се демонстрират горе-

споменатите успехи, проблеми и перспективи, но да се анализират причините, 

факторите и логиката на тази изключителна динамика на Китай. Тези цели се 

постигат чрез следните задачи, структурирани в основните раздели на предста-

вената разработка, а именно: 
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 Кратък преглед на пътя извървян от Китай от древността до наши дни – ос-

новни разделителни линии; 

 Разгръщане на реформения процес в КНР и създаване на модела на социа-

лизъм с китайска специфика; 

 КНР като глобална държава – тенденции и перспективи.  

Основната теза на материала е, че от една страна в КНР създава не са-

мо ефективен модел на развитие, явяващ се позитивна алтернатива на доми-

ниращата днес в света неолиберална схема в различните ѝ варианти. От друга 

страна КНР създава и нов формат на развитие на двустранни и многостранни 

взаимоотношения и взаимодействия, в основата на които е принципът на вза-

имноизгодното развитие. Ключови методологически подходи използвани в да-

дената разработка са: Системният подход; Геополитически и геоикономически 

подходи (платформи); Историческият подход. 

Кратък преглед на пътя извървян от Китай от древността до наши дни – 

основни разделителни линии 

Китай като водеща социо-икономическа страна от древността до  

Късното Ново време  

Древен Китай наред с Шумер(Месопотамия), Древен Египет и Древна Ин-

дия е сред първите цивилизационни огнища в историята на човечеството. Фор-

мирането на китайската цивилизация започва в поречието на реките Хуанхъ и 

Яндзъ. Днешната провинция Хънан се смята за родно място на първите прото-

държавни  образувания - културите Ърлитоу(二里頭文化 – 1900 -1500 г. пр. н .е.) 

и Ърлиган (二里岗文化 – 1500 -1300 г. пр.н.е.). Тази провинция, заедно със съ-

седните провинции Шанси, Шънси, Хъбей и Анхуей, покрива по-голяма част от 

плодородната Северно-китайска низина, където съществуват изключително 

благоприятни условия за земеделие, а оттук и възможности за ускорено демо-

графско развитие.  

През най-мащабния период на развитие на историята на човечеството - 

за Китай това е времето от династията Шан-Ин, през династиите Джоу, Цин, 

Хан, редица други, включително Суй, Тан, Сун, Юан, Мин и се стигне до ман-

джурската Цин, - Китай, заедно с Индия, са най-значителните стопански систе-

ми и обществени средища не само през  Древността и Средновековието, но да-

же и в рамките на Ранното Ново време.   
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През целия този период, продължил повече от две хиляди години, въпре-

ки чуждите нашествия и господства, многобройни въстания и бунтове, смяна на 

династии и т.н. Китай демонстрира своята изключителна цивилизационна ус-

тойчивост. Тя се базира на високата демографска виталност, традиционната 

ценностна и идейно-духовна система – конфуцианство и будизъм, както и на 

специфичен държавно-бюрократически комплекс. Но безспорно един от основ-

ните стълбове е високоразвитото за своето време стопанство. То създава реди-

ца уникални продукти – коприна, порцелан, чай и други, ползващи се с голямо 

търсене по целия т.нар. „Стар свят“, а занаятчийската система се характери-

зира с най-високи технологични форми за своето време. 

Китай във века на обществено-политически и стопански срив 

/1840 - 1949 год./ 

С появата на капитализма и колониализма на Запад, и особено след на-

чалото на Индустриалната революция в Англия, ситуацията в световен план 

бързо се променя. За Китай Първата (1840-1842 г.) и Втората (1850 – 1856 г.) 

Опиумни войни стават дълбока разделителна линия в политическото и соци-

ално-икономическото време на страната.  

Кенет Померанц1 въвежда термина „Великото разделение“ (The Great Di-

vergence).  Чрез него обозначава процеса, при който Западният свят (Западна 

Европа и частите на Новия свят, където западноевропейците се превръщат в 

доминиращо население) се очертава през XIX век като най-мощната и богата 

световна цивилизация. Тя  затъмнява Цински Китай, Моголска Индия, Ислям-

ския свят и Токугавска Япония.  

Съществува остра дискусия сред изследователите, предлагаща голямо 

разнообразие от хипотези и идеи, за да се обясни защо и как се е случило „Ве-

ликото разделение“. Сред тези хипотези и идеи са такива причини, а и фактори 

като географско-природна среда, традиционна култура и архаични институции, 

колониализъм, нашествия, налични ресурси и просто историческия шанс. 

                                                 
1 Кенет Померанц /Kenneth Pomeranz/, (роден на 4 ноември 1958 год.) е университетски професор по ис-

тория в Чикагския университет. Избран е за член на Американската академия за изкуства и науки през 

2006 год. През 2013–2014 год. е президент на Американската историческа асоциация. Автор е на книгата 

„The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy“ /Голямото разде-

ление: Китай, Европа и създаването на съвременната световна икономика/, Princeton University Press, 

2000.  Книгата е обявена за най-добра книга /Best book of 2000/ за 2000 година на Асоциацията за све-

товна история на САЩ . /World History Association/. Също така получава наградата „John K. Fairbank“ за 

2001 г. 
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С Опиумните войни започва векът на унижението за китайската държава 

и народ. Така в рамките на т.нар. „Късно Ново време“ „Поднебесната“, макар и 

доиндустриална, но процъфтяваща държава, се превръща след около 100 го-

дини - в края на 40-те години на ХХ век, в най-бедната по доход на човек от на-

селението страна, наред с Индия и Етиопия2. През 1949 год. средната продъл-

жителност на живота на китайците е едва 35 години. 

Първи трудни и сложни стъпки към великото възраждане на 

китайския народ 

Новата разделителна линия в историята на Китай става 1949 година. С 

победата на Китайската комунистическа партия (ККП) в Гражданската война се 

формира нов тип държавност и социално-икономическа система в Китай. Пред 

страната стоят за решаване редица тежки проблеми, предизвикани от царящия 

в страната хаос, разруха и обществен упадък, явили се резултат от десетиле-

тията гражданска  война и война с Япония.  

През тези години китайският народ получава подкрепата на СССР. Тя за-

почва през 30-те години на ХХ век с военната помощ за Китай по време на съ-

противителната война срещу агресията на Имперска Япония и преминава през 

освобождаването на Североизточен Китай през 1945 год. След създаването на 

КНР започва обучението на висококвалифицирани специалисти в различни об-

ласти на икономиката, образованието, медицината. Това са поддръжката в осъ-

ществяването на 156 големи индустриални проекта, осъществени със съветска 

помощ през 50-те години на ХХ век. В СССР от 1949 до 1959 г. получават  обра-

зование десетки хиляди китайски студенти, които след завръщането си в роди-

ната създават индустрии, образователни институции и научни направления. 

През периода 1949-1978 г. социално-икономическите процеси се отлича-

ват със своята суровост, което е характерно за всяка революция, доколкото 

става дума за осъществяване на качествени промени в закъсняло традиционно 

общество, което се стреми да излезе от „пашкула“ на своя консерватизъм и ар-

хаичност. По своето съдържание този период представлява етап на завърш-

ване на „Великата Селска война“, започнала още през XIX век в Китай.  Едно-

временно с това, той е част от световните „Селски войни“, започнали преди век 

                                                 
2 За да се разбере ситуацията е нужно да се подчертае, че през 1949 г. населението на Китай е 541,7 ми-

лиона, а годишният доход на човек от населението е 66 юана. Страната заедно с Индия и Етиопия е на 

последните три места в света/вж. в Foster-Latsh H., Noth.J. Chinas Weg in die Moderne: Anders als Moskau? 

Frankfurt am Main, 1986, S.23/. 
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и половина, два в Западна Европа и характеризиращи се в тези страни със смя-

на на феодализма с капитализъм. 

В Китай революцията съчетава по сложен начин опит да се прескочи 

през цял етап на развитие – капитализма. Тя има също за цел да сложи край на 

зависимото положение на Китай от Запада и от съседна Япония. Подобна 

трансформация е съпроводена с изключителни социални напрежения в обще-

ството и в управленското ядро – ККП. 

Въпреки някои колебания, като, например, „Големият скок“(1958-1961 г.), 

както и „Великата културна революция“ (文化大革命) – 1966-1976 год., периодът 

изиграва ключова роля КНР да осъществи решаващ първоначален модерниза-

ционен скок, стимулиращ по-нататъшното развитие. Той преминава под въздей-

ствието на знакова и монументална личност - тази на Мао Дзъдун. Безспорно 

това въздействие е нееднозначно и понякога вътрешно противоречиво. Но, как-

то отбелязват в КНР, „Мао бе човекът, който, когато  Китай бе на колене, накара 

страната да се изправи“.   

Разгръщане на реформения процес в КНР и създаване на  

модела на социализъм с китайска специфика 

 Моделът на т.нар. „държавен социализъм“ в международен план още в 

средата на 70-те години на ХХ век предвид изчерпването на позитивния по-

тенциал, заложен в принципа на централизацията като цялостна схема на 

функциониране, изпада в състояние, което може да определим като „криза на 

модела“. В икономически план основен момент в тази криза са трудностите в 

рамките на модела да се осъществи преход от екстензивен към интензивен тип 

социално-икономическа динамика. Тази криза е особено остро почувствана в 

КНР поради значително по-ниското социално-икономическо и технологическо 

равнище, отколкото това в СССР и в страните на източноевропейския социа-

лизъм. Тази острота се определя и от обстановката на влошени идеологически, 

идейни, политически и прочее взаимоотношения със „съветския блок на социа-

лизма“.  

 В тези условия ръководството на ККП и Китай в лицето най-вече на Дън 

Сяопин тръгва на „геополитически маньовър“ – интегриране в капиталистичес-

ката система на разделение на труда, но не като периферия, а като относител-

но равноправен партньор. Като средство за постигане на тази интеграция е 
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сключването на „геополитическа и геоикономическа сделка“ със САЩ. Амери-

канското ръководство се съгласява на подобна „сделка“ предвид желанието да 

привлекат Китай на своя страна в „Студената война“ със Съветския съюз. От 

друга страна присъства скритият стремеж да се преформатира КНР в капита-

листически формат. От трета, да се използват редица важни моменти на ки-

тайското стопанство в дадения исторически момент като ниска цена на труда 

при относително високо квалификационно равнище с цел рязко увеличаване на 

нормата на печалба на американския капитал, инвестиран в Китай, с цел да се 

повиши неговата конкурентоспособност спрямо западноевропейския и японския 

капитали.  

 В началния период на реформи се действа въз основа на принципа „Дър-

жавното регулиране е първично, пазарното е вторично”. При което се следва 

определена логика. Стъпките на тази логика може да представим по следния 

начин – засилване на инвестиционната активност от страна на държавата - по-

вишаване на изкупните цени на селскостопанските продукти - реформиране на 

селото/преход от колективна обработка на земята към семейна аренда/ - стаби-

лизиране на производството на селскостопански продукти - реформиране на 

предприятията - повишаване на производството и на трудовите възнагражде-

ния - тенденция на повишаване на търсенето на селскостопански и промиш-

лени продукти в резултат на повишените доходи. 

 Едновременно с това се подготвят факторите, които да динамизират ико-

номиката на следващия етап – контакти с „хуацяо“ (представители на китайска-

та диаспора по света) – подготовка и създаване на структури, както и канали за 

износ на стоки – подготовки на условия в лицето на „свободните зони“ за при-

вличане на преки чужди инвестиции във вид на производствени технологии и 

засилване на износа на стоки. 

 В рамките на процеса на реформи са неизбежни неизвестността, оттук и 

грешките, неверните ходове, а като резултат - силните обществени напрежения 

и даже конфликти, като този на площад Тянанмън. В решаването на този кон-

фликт е характерно това, че в ръководството на ККП и страната взема връх  те-

чението, начело с Дън Сяопин, което избира да действа от позициите на дихо-

томията – „Редът срещу хаоса“. Това действие се оказва решаващо за стабили-

зиране на обществото и продължаване по пътя на реформите и позитивната 

социално-икономическа динамика.  



 36 

За решаващото за реформите и развитието на КНР десетилетие на 90-те 

години на ХХ век е нужно да отбележи, че се осъществяват решаващи крачки в 

реформения процес преди всичко в преструктурирането на държавните пред-

приятия(ДП), в частност големите такива - системата на управление, структура 

на собствеността, тяхното консолидиране, т.е. сливане и поглъщане, както и ця-

лостната среда на тяхното функциониране – в посока на засилване на пазар-

ните елементи на регулиране и конкурентното начало. Започва процес на при-

ватизация най-вече чрез превръщане на  ДП в акционерни дружества.  

Интересна трансформация преживява банковият сектор. Той, запазвайки 

се като държавен, се „научава“ бързо да работи в пазарни условия. Важна роля 

играят специалните икономически зони.(СИЗ). Те стават прекрасен полигон, къ-

дето се апробират нови практики, които доказали се в СИЗ след това стават 

обект на внедряване в страната.  

От ключово значение за успеха на реформата става „откриването“ на Ки-

тай за преките чужди инвестиции. Пионерна и важна роля за ПЧИ играе китай-

ската диаспора – Хонконг, Сингапур, Тайван, Тайланд, Малайзия и т.н. Но с 

времето ключово значение придобиват ПЧИ от Япония, САЩ, Южна Корея, Ве-

ликобритания, Германия. Чрез ПЧИ в Китай навлизат важните нови и високи 

технологии, управленско и маркетингово ноу-хау, а също  се създават каналите 

за излаз на чуждите пазари, допринесли за скок във външната търговия на Ки-

тай.  

Привлекателността на КНР като обект на ПЧИ са ниската цена на работ-

ната ръка, позволяваща максимизиране на печалбите на инвеститорите, огром-

ният и растящ пазар на Китай, държавната политика, формираща най-благо-

приятни условия за чуждите инвеститори, както и осигуряваща стабилни усло-

вия за чуждия капитал.  

Важен фактор за успехите на КНР както през 90-те години, така и пред-

вид перспективите на бъдещето става развитието на НИС – националната ино-

вационна система на Китай. През тези години се осъществява възприемане на 

пазарния модел на функциониране. Залагат се програми със стратегическо зна-

чение. Но все още иновационният процес в Китай е несравним с тези процеси в 

западните страни и Япония. 

На фона на това се формира американско-китайският синтез, получил 

името „Кимерика“- производно от Китай и Америка. През 90-те години на ХХ век 
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КНР продължава успешната си интеграция в международната система на раз-

деление на труда. Успехът е в това, че чрез сложен комплекс от политики, ком-

промиси, позиции и действия, Китай преодолява риска да се превърне в пери-

ферия и полупериферия на страните от Запада. Въпреки че играе по правилата 

на система, в чието създаване Китай не е участвал, той  превръща слабостите 

си в сила и съумява да измени правилата в своя полза.   

„Глобалната криза“, разразила се през 2008-2009 год., оказва силно въз-

действие върху социално-икономическото развитие на Китай, който е дълбоко 

интегриран в тази система. При първата фаза на „Глобална криза“, КНР полу-

чава удари – спад на външните пазари, където основно се реализира китай-

ското производство. В Китай започва замяна на износа като двигател на китай-

ската икономика с модела на вътрешното потребление.  

При втората, „криптофазата“ на „Глобалната криза“, защото в центровете 

на кризата - САЩ и ЕС, се осъществява „Quantitative easing“/QE/ - «Количе-

ствено смекчаване»,  т.е. печатане на парични знаци. То «скрива» откритите бе-

лези на кризата, но не решава противоречията. В Китай тази фаза допринася за 

формирането на проблеми като  акумулиране на дълг, надхвърлил два пъти 

брутния БВП на страната. Той се създава най-вече от регионалните админи-

страции, инвестиращи в граждански проекти за поддържане на икономическото 

развитие в съответните региони. 

КНР като глобална държава – тенденции и перспективи 

 През есента на 2013 г. по време на посещението си в Казахстан и Индо-

незия председателят на КНР обявява проекта „Един пояс и един път“ 

/ЕПЕП/(一带一路 – „Идай, илу“), като обединение на издигнатите през 2010 г. от 

КНР предложения за „Икономически пояс на Копринения път“ и „Морския Копри-

нен път на XXI век“ . 

 Променената ситуация кара ръководството на КНР да започне нова фаза 

на политиката на "реформа и отваряне", наричана "втората реформа". През но-

ември 2014 г. в Пекин Председателят на КНР Си Дзинпин излиза с концепцията 

за „Новата нормалност“ предвид това, че икономиката се трансформира от та-

кава, ориентирана към високи темпове на растеж, към средни такива във връз-

ка с преструктурирането на стопанството.  
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 Междувременно страната става първа глобална икономическа сила с 

брутен вътрешен продукт (БВП) от 17.63 трилиона щатски долара, изчислен по 

ППС - паритет на покупателната способност. През следващите години въпреки, 

че темповете на растеж на БВП на Поднебесната се понижават, КНР продължа-

ва да демонстрира най-висока икономическа динамика сред развитите страни в 

света. 

 През 2018 г. светът става свидетел на ожесточаващ се конфликт, ини-

цииран от САЩ, засягащ търговско-икономическите отношения с КНР. Разви-

тието на този конфликт днес, както и в перспектива на едно по-близко или по-

далечно бъдеще, несъмнено има и ще има глобални измерения и последствия, 

предвид факта, че става дума за двете най-големи икономики в света. Тази 

„търговска война“ със САЩ несъмнено е сред важните причини темпът на рас-

теж на БВП на Китай за 2018 г. да възлиза на 6,6%. Това е най-лошият по-

казател от 1990 год. Въпреки увеличението на митата и други ограничения от 

страна на САЩ, ръстът на БВП на Китай през първата половина на 2019 г. въз-

лиза на 6,3 процента годишно. Китай все повече започва да разчита на вът-

решното потребление като основа за стабилността на националната икономика 

и независимостта от външната среда. През първите осем месеца обемът на 

търговията на дребно в Китай възлиза на 26,22 трилиона юана, което е с 8,2% 

повече от миналата година. Растежът на продажбите на дребно е резултат от 

онлайн и селската търговия. Увеличаването на селските доходи засилва поку-

пателната способност на китайското село. 

 Светът през 2020 г. навлезе в „Глобален локдаун“, минаващ под знака на 

COVID-19. КНР, който първи бе засегнат от COVID-19, демонстрира успешно 

справяне, както с коронавируса, така и с икономическия спад, съпровождащ 

мерките по справяне с епидемията. Особено впечатлява икономическото въз-

становяване на КНР. След очаквания спад през месеците на появата и раз-

пространяване на COVID-19 в първата половина на 2020 г., последва процес на 

бързо възстановяване. В третото тримесечие на същата тази година растежът 

е 4.9% спрямо същото тримесечие на 2019 г. Темповете на това възстановява-

не нарастват с изключителна скорост. Четвъртото тримесечие на 2020 г. рас-

тежът вече бе 6.5%. Особен бе успехът в индустриалната продукция, която 

през декември 2020 г. отбеляза скок със 7.3% спрямо същия месец година по-

рано. Китай се възползва от голямото търсене от една страна на стоки, свър-
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зани със защита от коронавируса, а от друга на електроника, тъй като в усло-

вията на COVID-19 рязко се ускори броят на хората по света, които започнаха 

да работят дистанционно от вкъщи. Търговският профицит на Китай за 2020 го-

дина достигна рекордните 535 млрд. щатски долара, което е с 27% повече от 

2019 год.Така или иначе през 2020 год. БВП на Китай нарасна с 2,3% и достигна 

15,7 трилиона. долара. За първото полугодие на 2021 година БВП възлиза на 

8.217 трилиона. долара (ръст, в сравнение със същия период на предходната 

година - 12.7%).  

 През 2021 год. е отбелязан огромен успех за справяне с бедността и пос-

тигането на т.нар. „сяокан“, т.е. „Общество с масово средно равнище на разви-

тие“. От началото на реформите през 1978 год. до днес бедността са преодо-

лели 770 млн. човека. От 2012 год., когато Си Дзинпин обяви дългосрочната 

програма „Китайската мечта“ е извадено от бедността цялото бедно селско на-

селение - 98,99 милиона души, живеещо в 128 хиляди села в 832 окръга. Ос-

тарелите домове са ремонтирани за повече от 25 милиона бедни хора, а приб-

лизително 9,6 милиона души са преместени от бедните райони. Китай постигна 

целите на ООН за изкореняване на бедността 10 години преди крайния срок до 

2030 год., а приносът на Китай за намаляване на бедността в световен мащаб 

надхвърли 70%. 

Вместо заключение 

 Решаващ фактор за устойчиво развитие става преходът към нова техно-

логическа платформа на развитие, т.нар. „Четвърта Индустриална /Технологи-

ческа/ революция. Китай има много ясна стратегия за технологическо усъвър-

шенстване на страната – Програмата 2025.   

 Моделът на „социализъм с китайска характеристика“, роден от рефор-

мите, започнати в края на 70-те години на ХХ век, през изминалите десетилетия 

доказа своите предимства от гледна точка на стопанската динамика и създава-

нето на материално богатство пред доминиращия света неолиберален модел. 

На важни държавни форуми през 2021 год. е обсъден планът за развитие до 

2035 год. Две са решаващите платформи, на основата на които се предвижда 

да се реализира развитието на страната: Първата е „откритостта на Китай“. В 

страната активно се ускорява процесът на създаване на нова система за ин-

тегриране на вътрешните икономически цикли с международните пазари. Целта 

е Китай да отвори още повече своя вътрешен пазар, като по този начин да даде 
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възможност на страните, стремящи се към взаимноизгодно сътрудничество с 

КНР, да получат  практически шансове за развитие. 

 Друга решаваща платформа за по-нататъшната динамика на Китай ста-

ват иновациите, разбирани в най-широк смисъл – технически и технологически, 

организационни и социални. Целта е до 2035 год. да се формира основата за 

следващото постижение – равнище на състоятелно общество (中等发达社会 – 

джундън фада шъхуей), което се планира да се осъществи към средата на XXI 

век, т.е. към 2049 год., чрез което ще се отбележи 100-годишнината от съз-

даването на КНР.   
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ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯТА НА АФГАНИСТАН – ИМПУЛС ЗА 

ЕВРАЗИЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ 

Владимир Трифонов 

THE DESTABILIZATION OF AFGHANISTAN - AN IMPULSE FOR 

EURASIAN INTEGRATION 

Vladimir Trifonov 

Summary: The withdrawal of US troops and their partners from Afghanistan and the 

seizure of power in the country by the Taliban group has created uncertainty and uncertainty 

among countries in the region, fearing that chaos could spread to their territory. What is 

happening is a challenge for Russia, which is very sensitive to the prospect of destabilizing 

Central Asia. The emerging crisis also has the potential to unite the former Soviet republics in 

the region and can serve as an impetus for a new wave in the process of Eurasian integration, 

to inspire a new impetus for the development of the Collective Security Treaty Organization 

and the Shanghai Cooperation Organization. 

Key words: Afghanistan, Taliban, Central Asia, Collective Security Treaty Organi-

zation 

 

Изтеглянето на войските на САЩ и партньорите им от Афганистан и ов-

ладяването на властта в страната от групировката „Талибан”  внасят неяснота 

и несигурност сред държавите в региона, опасяващи се, че хаосът може да се 

разпростре и на тяхна територия. Случващото се е предизвикателство за Ру-

сия, която е много чувствителна пред перспективата за дестабилизация на Цен-

трална Азия. Възникналата криза таи и потенциал за сплотяване на бившите 

съветски републики в региона и може да послужи като импулс за нова вълна в 

процеса на евразийска интеграция, да даде импулс за развитие на Организа-

цията на държавите от договора за колективна сигурност и Шанхайската орга-

низация за сътрудничество. 

1.САЩ напуснаха Афганистан и ще търсят нова стратегия 

за Централна Азия 

След обявяването на предстоящото пълно изтегляне на САЩ от Афгани-

стан, корумпирана проамериканската власт започна стремително да губи кон-

трол и на 15 август 2021 г. без бой предаде столицата Кабул. Движението „Та-

либан” обяви пълния си контрол над страната, а по-късно обеща да не преслед-

ва привържениците на предишния режим и да не възпрепятства свободното из-

лизане от страната на когото и да е било. 

Напускайки Афганистан, американците създадоха предпоставки за деста-

билизация на южния фланг на постсъветското пространство. Някои експерти 
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смятат, че изтеглянето на САЩ е добре пресметнат ход, чиято цел създаване 

на проблеми за Русия и Китай в близост до границите им. Други са скептични 

към тази хипотеза и се аргументират с хаотичния начин, по който бе извършена 

евакуацията на американската армия и на служителите на досега управлява-

лата афганистанска администрация от Кабул. Но каквито и да са причините за 

това решение на президента Джо Байдън, изглежда, че то ще има сериозни по-

следствия за бъдещето на региона. 

До напускането на Афганистан се създаваше впечатление, че САЩ се 

стремят да създадат нова геополитическа архитектура на Евразия, стъпвайки 

върху концепцията за изграждане на Голяма Централна Азия. Поантата в нея 

бе откъсването на бивши съветски републики от влиянието на Москва и изграж-

дането на враждебни на Русия интеграционни обединения. Паралелно с това 

Вашингтон се надяваше, че така поне частично ще отслаби икономическото 

влияние в региона и ще си осигури политическо, икономическо и военно при-

съствие в Евразия, прикривайки ги зад лозунга за внедряване на американските 

демократични ценности. 

  Най-вероятно и след изтеглянето от Афганистан САЩ едва ли ще се от-

кажат от опитите си за влияние в този важен регион и ще се стремят да си 

подсигурят нов плацдарм, чрез който да работят за постигане на основните си 

цели – да възпрепятстват превръщането на Китай в икономическа свръхдър-

жава, да имат възможност при нужда да блокират инициирания от Пекин ин-

фраструктурен проект „Един пояс един път”, да създават напрежение около гра-

ниците на Русия, Китай и Иран, като стъпка в тази посока са опитите им за из-

граждане на военни бази в Централна Азия. 

Въпреки, че Китай изглежда най-сериозна заплаха за САЩ, сред приори-

тетите в тяхната външна политика е и сдържането на Русия опитът да се блоки-

рат усилията ѝ да реинтегрира поне частично постъветското пространство с по-

мощта на учредения през 2015 г. Евразийския икономически съюз (ЕАИС). Като 

противовес срещу интеграционните инициативи на Москва възникна американ-

ската концепция „Голяма Централна Азия”, която е насочена към откъсване на 

бившите социалистически републики от Средна Азия от проруското геополити-

ческо пространство. Вашингтон се опитва да се възползва от факта, че още 

през 90-те години на XX век Русия отстъпи позициите си на решаващ фактор в 

Централна Азия, давайки възможност там да се увеличи и влиянието на други 
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сили. Но плановете на САЩ да получат решаваща роля в региона засега удрят 

на камък. След „цветната революция” в Киргизия (2005 г.), която обаче не даде 

очаквания дългосрочен резултат, както и неуспехът за цветна революция в Уз-

бекистан, Америка промени стратегията си. Тя опита да действа подобно на Ки-

тай, който предприе икономическа експанзия. Главната ѝ задача бе обявеното 

създаване на южния енергиен международен транспортен коридор от Централ-

на Азия към бреговете на Индийския океан. По такъв начин, на новите незави-

сими държави се предлага изход на енергийните ресурси на Каспийско море на 

Юг, като бъдат заобиколени Русия и Китай. Но този проект за откъсване на 

Централна Азия от влиянието на Москва и Пекин се провали заради неспособ-

ността на американците да овладеят и умиротворят Афганистан, да го приоб-

щат към бившите съветски републики в региона. 

Още след като анонсираха предстоящото си изтегляне от Афганистан, 

САЩ започнаха преговори за изграждане на свои военни обекти в бившите съ-

ветски републики. Засега те не дават желания от тях резултат. На 14 октомври 

Министерството на отбраната на Узбекистан потвърди, че страната няма да до-

пусне на нейна територия да бъдат разположени антитерористични подразде-

ления на САЩ.1 По-рано да предоставят територията си за военни бази отказа-

ха и другите бивши съветски републики от Централна Азия. Както отбелязват в 

Министерството на външните работи на Русия, рискът от разполагането на во-

енни бази на САЩ надвишават всички възможни изгоди, защото превръщат 

приемащата ги страна в потенциална мишена за терористите. Въпреки това, по 

данни на Politico, Вашингтон не губи надежда да разубеди съседите на Афга-

нистан. Той продължава да полага усилия да договори разполагането на свои 

военни обекти в Централна Азия, включително и на ограничен контингент и тех-

ника в руските бази в региона. 2  

В началото на настоящия век САЩ бързо се споразумяха с Узбекистан и 

Киргизстан за създаване на собсвтвени бази на техните територии, както и за 

партньорство в сферата на сигурността с Казахстан, Таджикистан и Туркменис-

тан на фона на започналата тогава операция в Афганистан. Те възлагаха голе-

                                                 
1 Узбекистан повел себя нештатно: https://www.kommersant.ru/doc/5030718 
2 U.S. intensifies talks to use Russian bases for Afghan counterterrorism ops 

https://www.politico.com/news/2021/09/29/us-russia-bases-afghan-counterterrorism-514743 

 

 

https://www.politico.com/news/2021/09/29/us-russia-bases-afghan-counterterrorism-514743
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ми надежди на авиобазата, създадена през 2001 г. в узбекското летище Хана-

бад. Там бе формиран голям транспортно-логистичен възел, позволяващ да се 

осъществява прехвъляне на военнни контингенти и военна техника с помощта 

на военно-транспортни самолети С-130. За да осигурят безпрепятствено из-

ползването на толкова големи самолети, американците трябваше да модерни-

зират летището, да обновят инфраструктурата му. Вашингтон изплащаше и се-

риозни суми на Ташкент за ползваната база. Партньорството им се развиваше 

добре до мига, в който САЩ се опитаха да се намесвят във вътрешните работи 

на Узбекистан. Ташкент негативно възприе „уроците по демокрация” и заяви, че 

е необходимо авиобазите да бъдат закрити, нещо което бе направено в края на 

2005 г. Част от силите и средствата от Ханабад бяха предислоцирани в базата 

им в Манас, Киргизстан. През 2001 г. американците откриха своя авиобаза, коя-

то от средата на първото десетилетие на XX век стана един от най-важните 

транспортно-логистични обекти, осигуряващ провеждането на операциите на 

САЩ и съюзниците им в Афганистан. На това не попречи фактът, че Киргиз-

стан, бидейки член на ОДКС, достатъчно тясно си сътрудничеше с РФ в сфера-

та на сигурността и буквално на няколко десетки километра от американската 

авиобаза се намираше и руска, разположена на летището „Кант”. По редица 

причини взаимодействието между Бишкек и Вашингтон бе прекратено през 

2014 г. Авиобазата на САЩ в Манас бе закрита. В този момент редица западни 

експерти смятаха, че затварянето на военните обекти в Централна Азия не е го-

ляма загуба за САЩ, предвид факта, че страната се насочи към активни вън-

шнополитически действия в Тихоокеанския регион. Но изтеглянето на амери-

кански войски от Афганистан показа, че това  не е така. 

Още през май 2021 г. се появи информация за интереса на САЩ към съз-

даване на свои собствени бази в Централна Азия. Като възможни варианти за 

разполагане на американски военни обекти се споменават Узбекистан и Таджи-

кистан.3 Този път Киргизстан не фигурира в американските проекти. Но Ташкент 

и Душанбе не бързат да приемат предложенията на Вашингтон. Това най-веро-

ятно се дължи на две основни причини. Първо. Тези страни не желаят да разва-

лят отношенията си с Русия и Китай, които едва ли ще са доволни от появата 

                                                 
3 US Seeking New Security Arrangements in Central Asia Navbahor Imamova 

https://www.voanews.com/a/south-central-asia_us-seeking-new-security-arrangements-central-

asia/6206037.html  20.05.2021  

https://www.voanews.com/a/south-central-asia_us-seeking-new-security-arrangements-central-asia/6206037.html
https://www.voanews.com/a/south-central-asia_us-seeking-new-security-arrangements-central-asia/6206037.html


 45 

на американски бази близо до своите граници, тъй като тези обекти могат да 

бъдат ползвани от Вашингтон за сдържане на неговите геополитически конку-

ренти. Второ. Вероятно Узбекистан и Таджикистан се опасяват от възможност-

та да се превърнат в мишена на афганистанските терористи. 

Всяка страна разполага с опциите да използва свои собствени аргументи 

за обясняване на решението си, което външно ще изглежда напълно логично. 

Таджикистан може да мотивира своя политически отказ на американците с 

членството си на ОДКС и с това, че разчита на организацията за неутрализи-

ране на заплахите, произтичащи от Афганистан. Узбекистан пък може да ак-

центира върту хова, че неговото законодателство забранява за създаването на 

чужди военни бази на страната.  

Вероятно ръководството на САЩ търси и други, по-нестандартни, вари-

анти, за да се задържи в Централна Азия. Не е изключено президентът Байдън 

да е обсъждал това на срещата си с руския си колега Путин в Женева на 16 

юни, макар да няма официални съобщения за това.  Дори някои издания пусна-

ха информацията, че Путин е предложил да се използват руските военни бази в 

Киргизстан и Таджикистан за съвместна борба с тероризма.4 Разбира се, подо-

бен сценарий изглежда малко вероятен, предвид високото ниво на конфрон-

тация между Вашингтон и Москва и увеличаващото се напрежение в Черномор-

ския регион, което таи дори риска от военнен сблъсък между тях.  

Ако Путин наистина е предложил нещо подобно, най-вероятно това е с 

цел да определи какви са реалните цели на САЩ в Централна Азия. В слу-

чай,че американците наистина искат сътрудничество с антитерористична цел, 

те биха могли да приемат предложението на Москва. В същото време, ако Ва-

шингтон не се е съгласил веднага на подобен вариант, това означава, че той 

по-скоро е заинтересован от свое самостоятелно военно присъствие в Средна 

Азия, което да използва не за борба с тероризма, а за геополитическо сдър-

жане на Русия, Китай и Иран. 

Русия едва ли ще допусне в региона да се появи съпоставим по сила съ-

перник, тъй като иска сама да играе водеща роля в него. Следователно, из-

глежда логично тя да е негативно настроена към опитите на САЩ да съхранят 

военното си присъствие в Централна Азия. Това многократно бе заявено от 

                                                 
4 Пак там 
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руския външен министър Сергей Лавров. В края на септември 2021 г. замест-

никът му Сергей Рябков заяви, че Русия продължава да се отнася негативно 

към плановете на САЩ за организация на военно присъствие в Централна Азия 

под каквото и да е форма. „Не за първи път обръщам внимание на това, че 

американските колеги или си представят желаното за действително, или чуват 

в нашите сигнали само това, което е приятно за слуха им. В общи линии вървят 

по пътя на информационните манипулации с надежда, че след това ще пос-

ледва промяна в нашата позиция”, обясни той. 5 

САЩ едва ли ще успеят самостоятелно да се договорят с цеантрално-

азиатските дърави за създаване на собствени военни обекти на своите терито-

рии  както бе в началото на настоящия век. Подобни въпроси при всички случаи 

ще трябва да съгласуват не само с ръководството на държавите в региона, но и 

с Руската федерация и Китай. Така, че може да се очаква, че на Вашингтон ще 

се наложи да използва инфраструктурата на своите съюзници и собствените си 

бази, разположени в Персийския залив. 

Вероятно опитите на САЩ да бъде договорено сътрудничество с държа-

вите от Центална Азия на фона на сложната обстановка в съседния Афгани-

стан ще продължат. Като компромис Вашингтон и Москва могат да постигнат 

определени споразумения за използването на руска военна инфраструктура в 

отделни критични ситуации, например за спасяване на американски части при 

извънредни ситуации, възникнали в хода на изпълняване на бойни задачи на 

територията на Афганистан. Но и това е доста мъглив сценарий и със сигурност 

Москва ще поиска нещо в замяна, а през последните години Вашингтон много 

рядко прави каквито и да е отстъпки на Русия. 

Трудно може да се отговори еднозначно дали САЩ претърпяха геополи-

тическо поражение в борбата си за Евразия, изтегляйки се от Афганистан или 

това бе добре премислен ход – те оставиха страната в хаос, зона, с потенциал 

да генерира нестабилност, която да се разпростре към държавите от Централ-

на Азия, а от там и към Русия и Китай. Със сигурност изтеглянето на амери-

канските войски ще има последствия както за САЩ, така и за Русия и Централ-

на Азия.  

                                                 
5 Рябков назвал сообщения об использовании США российских баз в Азии вбросом 

https://ria.ru/20210930/vbros-1752561578.html 

 

https://ria.ru/20210930/vbros-1752561578.html
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Липсата на собствена база в Централна Азия вероятно ще доведе до по-

големи разходи за американците, при провеждане на отделни операции в Афга-

нистан в бъдеще, в определена степен това ще повиши и риска от възникване 

на извънредни ситуации и загуба на техника. За минимализиране на негатив-

ните ефекти, САЩ могат да прибягват до ракетни удари по афганистанска те-

ритория, включително към високоточно оръжия и използване на безпилотни ле-

тателни апарати. Тепърва ще става ясно каква ще бъде тяхната нова стратегия 

за региона. Москва едва ли ще притъпи бдителността си – тя ще следи внима-

телно ситуацията и бъде готова за всякакви сценарий за развитие на събитията 

в това направление. 

2.Афганистан е изправен пред сериозни трудности, новата власт 

търси международна легитимация 

Територията на Афганистан е един от най-големите геополитически и 

геоикономически възли на Евразия. За неговия контрол в продължение на мно-

го векове са се сражавали редица велики империи, като се започне от похода 

на Александър Македонски през IV в. преди н.е., Империята на Маурите в след-

ващия век, арабските нахлувания през VII и VIII век от н.е. и монголските завое-

ватали няколко столетия по-късно. Към края на XIX в. Афганистан се превръща 

в буферна държава в геополитическата „Голяма игра” – борбата за Централна 

Азия, която се води между Великобритания и Русия. Вече в края на XX век в 

страната има съветска интервенция (1979-1989 г.) и американска окупация 

(2001-2021 г.). Многобройните неуспешни опити на велики сили да наложат 

властта си над територията, три четвърти, от която е заета от планини, е при-

чина Афганистан да бъде наричан „Гробница на империите”.  

След изтеглянето на САЩ през 2021 г. талибаните отново провъзгласиха 

създаването на Ислямски емират Афганистан. Тепърва ще стане ясно дали 

техният режим ще бъде устойчив, ще получи ли международно признание или 

територията му ще се превърне в зона на хаос, която да дестабилизира и съ-

седните страни. Афганистан е една от най-бедните държави на планетата. Зна-

чителна част от населението му е заето със селско стопанство – 44,3%, около 

37,6% се занимават в сферата на услугите и едва 18,1 % в промишлеността.6 

Икономиката на държавата заема 98-о място в света по БВП (по покупателна 

                                                 
6 Afghanistan Economy Profile https://www.indexmundi.com/afghanistan/economy_profile.html (This page was 

last updated on September 18, 2021)  

https://www.indexmundi.com/afghanistan/economy_profile.html
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способност – 78,557 млрд. долара през 2020 г.)7. Инфраструктурата ѝ силно е 

пострадала от продължителната гражданска война и интервенцията, няма пари 

дори за минимално осигуряване на живота на хората. В страната се наблюдава 

високо ниво на тероризъм, бедност и корупция. Финансовата помощ от чужбина 

бе около 75% от разходите на афганистанското правителство.8 

Афганистан разполага със запаси на мед, злато, желена руда, хром, при-

роден газ, нефт, както и скъпоценни и полускъпоценни камъни, които се оценя-

ват на над трилион долара9, но поради нестабилната обстановка добивът на 

полезни изкопаеми е ограничен.  

Причина за напрежението в страната е и етническата нехомогенност. 

42% от населението са пущини, 27% са таджики, 9% са хазарейци, 9% - узбеки, 

4%, аймаки, 3% - туркмени, 2% - белуджи, 4 % – други (пашаи, калаши, нурис-

танци). Основните езици са персийски (говори се от 50% от населението), пу-

щунски – 35%, тюркски езици – 11%, а 4% говори на други.10 

Какво ще бъде поведението на режима на табиланите е трудно да се 

предвиди. Съществува гледна точка, че той съществено се отличава от Ис-

лямска държава на Ирак и Леванта (ИДИЛ). Според нея талибаните, за разлика 

от „чистите ислямисти”, са пощунски националисти, те воюват за освобождение 

на родината от американските агресори, а не се целят в други земи. Но това е 

спорно. „Разделението на на ислямисти на националисти и универсалисти не е 

нищо друго освен фикция, която съществува в главите на анализаторите, които 

гледат на света през стереотипите на западните учебници. В рамките на идео-

логията, която изповядват талибаните, за групировки като тях изобщо няма 

място за понятие като „нация” в западния смисъл на думата. Думата „нация” 

произтича от турската дума „милет”, която означава не етнос, нито гражданско 

общество, като западното понятие нация, а по-скоро етнорелигиозна община. 

Но дори и талибаните и да бяха националисти, това не би ги направило по-мал-

ко опасни за Русия и нейните съюзници в Централна Азия, пояснява руският 

                                                 
7 Afghanistan,  datacatalog.worldbank.org 

https://datacommons.org/place/country/AFG?utm_medium=explore&mprop=amount&popt=EconomicActivity

&cpv=activitySource%2CGrossDomesticProduction&hl=en 
8 Sufizada,Hanif Minerals, drugs and China: How the Taliban might finance their new Afghan government 

https://www.pri.org/stories/2021-09-21/minerals-drugs-and-china-how-taliban-might-finance-their-new-afghan-

government 
9 Hakimyar,Farshid Afghanistan’s economy is in free fall mode 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/the-afghanistan-economy-is-in-free-fall-mode/  
10 Minority Rights Group, Afghanistan  https://minorityrights.org/country/afghanistan/ 

https://datacommons.org/place/country/AFG?utm_medium=explore&mprop=amount&popt=EconomicActivity&cpv=activitySource%2CGrossDomesticProduction&hl=en
https://datacommons.org/place/country/AFG?utm_medium=explore&mprop=amount&popt=EconomicActivity&cpv=activitySource%2CGrossDomesticProduction&hl=en
https://www.pri.org/stories/2021-09-21/minerals-drugs-and-china-how-taliban-might-finance-their-new-afghan-government
https://www.pri.org/stories/2021-09-21/minerals-drugs-and-china-how-taliban-might-finance-their-new-afghan-government
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/the-afghanistan-economy-is-in-free-fall-mode/
https://minorityrights.org/country/afghanistan/
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експерт Рустем Вахитов.11 В Панджшир вече започна противоборство между та-

либаните и таджикските бойци под ръководството на Ахмат Масут. Ако талиба-

ните разбият формированията на Масуд, който е таджик и посещава Таджикис-

тан12, е възможно при тях да възникне и съблазънта да нахлуят в бившата съ-

ветска република, преследвайки противника, а това ще бъде предизвикател-

ство за съществуващият там светски режим. Ако в Афганистан се разрази ма-

щабна гражданска война, не бива да се изключва и че следващите победители 

в нея могат да бъдат наистина радикални ислямисти – привърженици на све-

товен халифат. Тогава интервенцията на ислямизма в Централна Азия ще ста-

не много вероятна. 

През 90-те години на XX век талибаните активно стимулираха производ-

ството на наркотици в Афганистан, извеждайки страна до световните лидери в 

това отношение. Взимайки властта, те започнаха да се борят с накрозибнеса, 

но след американската окупация, благодарение на печалбите от производство 

на опиум, движението „Талибан” води успешна борба с интервентите и с конку-

рентните си радикални групировки вътре в страната. По данни ООН в пикът на 

опиумната продукция в Афганистан е достигнат през 2017 г., когато тя е оцене-

на на 1,4 млрд. долара, което е 7,4% от БВП на страната.  След завръщането 

си на власт през 2021 г., талибаните анонсираха, че започват активна борба с 

производството на наркотици и пристрастеността към тях, но те трудно могат 

да постигнат особен успех,  ако не получат външна финансова помощ, предвид 

разрушената икономика на страната и тежкият недоимък, който мъчи населе-

нието. „Хората, които отглеждат опиум, често са най-бедните“, отбелязва Ан-

джела Ми, старши изследовател в Службата на ООН за наркотици и престъп-

ност, която определя дела на Афганистан от световния пазар на опиум на над 

80%.13 

Контролираният от „Талибан” Афганистан е заплашен от хуманитарна ка-

тастрофа на фона на приближаващите студове, липсата на продоволствени за-

паси в страната и пари за финансиране на хуманитарни програми. Финансовата 

помощ от чужбина по-рано бе около 75% от разходите на афганистанското пра-

                                                 
11 Вахитов, Р, „Евразийская интеграция в ответ на фиаско 

США”https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/09/05/885293-evraziiskaya-integratsiya  
12 Farangis Najibullah, Mumin Ahmadi,  Resistance Leader Masud 'Visited Dushanbe' For Afghan Peace Talks, 

But Taliban Didn't Show Up https://www.rferl.org/a/tajikistan-masud-talks-taliban/31507572.html 
13 Pierson, D, „The Taliban says it wants to ban drugs in Afghanistan. Here’s why it can’t 

„https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-08-29/afghanistan-taliban-drugs 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/09/05/885293-evraziiskaya-integratsiya
https://www.rferl.org/a/tajikistan-masud-talks-taliban/31507572.html
https://www.latimes.com/world-nation/story/2021-08-29/afghanistan-taliban-drugs
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вителство. Управлявалият до 2021 г. режим се финансираше предимно от САЩ 

и Пакистан. След бягството на американците – световните финансови институ-

ции като Световната банка и Международния валутен фонд спряха да отделят 

средства за Кабул. САЩ пък замразиха в своите сметки милиарди активи на 

Централната банка на Афганистан.14 

Опитите на режима на талибаните да получи по-широка легимимност се 

натъкват на сериозни препятствия и все още не е ясно колко страни ще бъдат 

готови да признаят тяхната власт. Сега Пакистан, Иран, Русия и Китай са гото-

ви да разговарят и партнират на новото правителство, макар и без да го приз-

нават, а това може да позволи на „Талибан” да избегне участта на черна овца 

на международната арена. Чрез своите посланици контакти с „Талибан” под-

държат още Великобритания и някои държави от ЕС. Китай и Русия не издигат 

някакви формални искания и оказват хуманитарна помощ на Афганистан. Китай 

отдели 200 млн. юана (31 млн. долара) най-вече за доставки на ваксини срещу 

COVID-19 и продоволствия. 15 През октомври 2021 г. се появиха съобщения, че 

в провинцията Бадахшан, на границата с Китай, отряди на „Талибан” провеждат 

операция срещу уйгурски терористи от „Ислямската партия на Туркестан”. Тали-

баните преселват уйгурите в провинцията Нангархар, която е на границата с 

Пакистан. Някои анализатори смятат, че тези действия са резултат от тайни 

споразумения между Пекин и Кабул. 16 

Стъпка напред към легитимация на режима на талибаните бе проведе-

ната на 20 октомври Московска конференция с участието на представители на 

правителство на движението. На срещата участваха представители на руското 

външно министерство и други държави, но от съседните на Афганистан страни 

нямаше представители на Таджикистан, който е в обтегнати отношения с нови-

те власти в Кабул. Това бе първата визита на талибаните в руската столица, 

след като те овладяха властта. В Кремъл обясняват контактите с талибаните с 

желанието да разберат ситуацията в Афганистан и техните по-далечни намере-

ния. По думите на говорителя на руския президент Дмитрий Песков, макар и 

„Талибан” да не е признат от Русия и световните държави, „де факто талиба-

                                                 
14 Hakimyar,Farshid Afghanistan’s economy is in free fall mode 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/the-afghanistan-economy-is-in-free-fall-mode/ 
15 China offers $31m in emergency aid to Afghanistan https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58496867 
16 Standish, Reid „Taliban 'Removing' Uyghur Militants From Afghanistan's Border With China” 

https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-uyghurs-china/31494226.html 

 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/the-afghanistan-economy-is-in-free-fall-mode/
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58496867
https://www.rferl.org/a/afghanistan-taliban-uyghurs-china/31494226.html
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ните са ръководството на Афганистан”.17 На преговорите Русия бе представена 

от министъра на външните работи Сергей Лавров. „Призоваваме движението 

на талибаните – за това говорихме с уважаемата делегация – строго да следва 

линията за недопускане на използване на територията на Афганистан от когото 

и да е било против интересите на трети страни, преди всичко, непосредствени-

те съседи, държавите от Централна Азия, нашите приятели и съюзници”,18 зая-

ви Лавров в началото на събитието. 

На срещата бе повдигнат и въпроса за международното признание на та-

либаните. За това разказа бившият посланик на Русия в Кабул, а сега директор 

на втория департамент Азия в Министерството на външните работи Замир Ка-

булов.  „Разбира се, че бе повдигнат, как без него. Но всичко, най-малкото на-

шият министър на външните работи също даде ясни сигнали: несъмнено този 

момент все някога ще настъпи. Но той ще дойде, това бе казано на афганис-

танската делегация, когато тя започне да изпълнява по-голямата част от очак-

ванията на международната общност”.19 

Изпълняващият длъжността министър на външните работи в правител-

ството на талибаните Амир Хан Муттаки. „Защо те не трябва да ни признаят 

официално? Ние контролираме цялата територия на Афганистан, изпълнили 

сме всички условия и съотвестваме на всички изисквания за правителство”, 

заяви той. „Това е първият път през последните 45 години, в който Афганистан 

е защитен от заплахи. И ние държим на задължението да не допуснем тери-

торията на Афганистан да бъде източник на заплаха за сигуността на другите 

страни”, допълни афганистанецът. „Всички страни, участници в срещата, се 

обявиха за размразяване на активите на централната банка на Афганистан, 

която по същество е притежание на афганистанския народ”, заяви на заключи-

телната конференция Мутаки. „Реформите вървят с пълна сила, ще има изме-

нения в правителството. Не може да се каже, че това е финалният състав на 

правителството, това е временно правителство”20 

                                                 
17 Де-факто талибы руководят Афганистаном, заявил Песков  

https://ria.ru/20211020/peskov-1755377324.html 
18 Лавров призвал талибов выполнять обещани https://ria.ru/20211020/afganistan-1755360887.html 
19 Участники "московского формата" обсудили признание талибов, сообщил МИД 

https://ria.ru/20211020/vopros-1755392985.html 
20 «Талибан» заявил о выполнении всех условий для признания законной властью  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/616fe4aa9a79473c8c49aa57  

https://ria.ru/20211020/peskov-1755377324.html
https://ria.ru/20211020/afganistan-1755360887.html
https://ria.ru/20211020/vopros-1755392985.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/616fe4aa9a79473c8c49aa57
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Участниците на заседанието на „московския формат” решиха също така 

да направят призив към ООН за необходимостта от организиране на донорска 

конференция. „Ние трябва да оказваме помощ на афганистанския народ, за да  

се предотврати надигащата се криза, която някои наричат хуманитарна ката-

строфа”, заяви Кабулов за журналистите. 21  

Подобни призиви може да изглеждат наивни, с оглед на печалното мина-

ло на движението „Талибан”, но съществуват и сериозни мнения на експерти, 

че сега нещата са различни.  „В Афганистан се случиха колосални събития. И 

наистина – на някой талибаните се харесват, а на други - не, но това е сила, 

която е доста независима, самостоятелен субект, който сега конролира целия 

Афганистан”, смята Исматула Иргашев, специален представител на президента 

на Узбекистан по Афганистан. Според него, талибаните не са това, което бяха 

преди 20 години. „Разбира се, техните основи в общи линии са неизменни, но от 

друга страна те вече разбраха, че за да постигнат целите си, трябва да се про-

менят, да трансформират своите виждания”, допълнва той. Иргашев посочва, 

че сред талибаните има и успешни бизнесмени, нещо повече, дори че „в тяхна-

та кръв е да се занимават с бизнес”. Според него, те говорят за CASA-1000 

(международен енергиен проект), за газопровода ТАПИ, за електропровода 

Сурхан-Пули-Хумри (съвместен проект на Таджикистан и Афганистан), говорят 

и за строителството на железопътна линия Мазари-Шариф през центъра на 

страната в Пешавар и пакистанските пристанища. „Талибаните преживяват 

трансформация, сега те имат ясно виждане какво трябва да се прави, за да ре-

ализират икономическия потенциал на страната си. Изхождайки от това, на мен 

се струва, че те са заинтересувани да увеличат своята самостоятелност. На тях 

е добре известно, че това не е възможно без икономическа подкрепа”.22 Той 

вярва, че сътрудничество с новата власт в Кабул е възможно и не е обезпокоен 

от факта, че Афганистан дълго време бе база за „Ислямското движение на Уз-

бекистан”, което участва в гражданската война в Таджикистан, а през 1999 г. 

организира нахлуване на джихадисти през Таджикистан към Южна Киргизия. 

                                                 
21 «Талибан» заявил о выполнении всех условий для признания законной властью 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/616fe4aa9a79473c8c49aa57  
22 Лукянов, Ф, Ирташев, Интервьо подготовлено специально для передачи „Международне обозрение” 

(Россия 24)  „Война – не выбор афганцев, она им навязана”, 20.10.2021 г. 

https://globalaffairs.ru/articles/vojna-ne-vybor-afganczev/  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/616fe4aa9a79473c8c49aa57
https://globalaffairs.ru/articles/vojna-ne-vybor-afganczev/
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Важно е да се отчита, че дори правителството на талибаните да има кон-

структивни намерения, съществува опасност след изтеглянето на американци-

те, екстремиските групировки, подобни на „Ал-Кайда”, да се възродят в Афгани-

стан, който е база и на филиала на групировката „Ислямска държава”, извър-

шила многобройни терористични актове против шиитското малцинство на стра-

ната. Движението „Талибан” осъди тези нападения, но е неясно дали може да 

ги спре. Това, което не буди съмнение е, че Афганистан се завърна в голямата 

геополитика и се  превръща в дълготраен фактор, който е способен, ако не и да 

определя, то поне да влияе на хода на събитията в региона.  

      3.Кризата в Афганистан – шанс за реабилитация на на ОДКС 

Централноазиатските режими, възникнали след разпада на СССР са ав-

тократични, а някои от тях, например в Киргизия, са много неустойчиви. По 

своето икономическо развитие тези страни са назад в световните рейтинги. Уп-

равляващите елити се крепят предимно на силовата репресивна политика и на 

това, че значителна част от младите хора, които обикновено са движеща сила в 

революциите и гражданските войни, са икономически емигранти в Русия.  Най-

вероятно в централноазиатските държави има и спящи ислямистки клетки, кои-

то може да се събудят, ако единомишлениците им вземат връх в Афганистан. 

Набиращият сили ислямизъм и горещите граждански войни по южните 

граници на Русия (пресен е примерът с граничния конфликт между Таджикистан 

и Киргизстан през април 2021 г.) могат да се окажат сериозно изпитание за 

Москва. Това обяснява, защо в миналото руските императори, а след това и съ-

ветската власт се стремяха да контролират Централна Азия. Ентусиазмът на 

руските националисти от отпадането на региона от страната през 1991 г. едва 

ли е основателен, независимо, че дори и днес в Русия се чуват гласове за ог-

раничаване на отношенията с държавите от Централна Азия, за поставяне на 

по-сериозна гранична охрана и визови режими. Но опитът в изминалите три де-

сетилетия показва, че законите на геополитиката са сурови. Ако една държава 

доброволно отстъпи зона на своето влияние, в нея обикновено се настаняват 

други сили, а тогава може да настъпи хаос или конфликти, които крият много 

опасности и рискове. 

Това обяснява, защо през второто десетилетие на XXI век Русия полага 

сериозни усилия, за да избегне подобен сценарий. Тя се стреми да обезопаси 

своята южна граница, укрепвайки евразийското партньорство, чието начало бе 
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поставено със започналия да функионира на 1 януари 2015 г. Евразийски ико-

номически съюз (ЕАИС). Все по-отчетливо се откроява и факта, че Москва раз-

чита не само на икономически връзки, а и на  политически контакти, чрез създа-

ване и развиване на наднационалните институции в ЕАИС, както и с развитието 

ОДКС – организация, която се опитва да се превърне в евразийски аналог на 

НАТО. 

 Работата в тази посока не минава без трудности. В Русия съществува 

проблем с трудовите мигранти, който трябва да се реши. Но това едва ли ще 

стане чрез ограждане от Централна Азия. По-перспективен изглежда пътя на 

задълбочаване на евразийската интеграция - в икономическо, военно и полити-

ческо отношение. Тя изглежда и като най-разумният отговор на геополитичес-

кото напрежение, което поражда победата на талибаните в Афганистан. Ако 

бъде намерена правилна форма за развитие на интеграционните процеси, по-

ложителният икономически ефект ще намали мигрантските потоци към Русия, а 

младите хора от Централна Азия ще имат поминък в своите страни.  

Новите предизвикателства за ОДКС в афганистанското направление 

Сложната международна обстановка несъмнено е източник на сериозни 

грижи за Русия и държавите в Централна Азия, тя показва, че интеграционните 

процеси не могат да се ограничават само в икономическата сфера, необходимо 

е военно и политическо сътрудничество, за да се гарантира сигурността на 

участващите в тях държави в условията на глубална турболентност. В това от-

ношение събитията в Афганистан определено послужиха и за импулс за по-ак-

тивна работа на ОДКС. Договорът за колективна сигурност е подписан на 15 

май 1992 г., на 14 май 2002 г. бе взето решение за създаването на междуна-

родна организация от подписалите го държави, която е легитимно функциони-

раща от 18 септември 2003 г. Към днешна дата в нея освен Русия членуват 

още Беларус, Казахстан, Киргизстан, Армения и Таджикистан. Асоциирани чле-

нове от 2013 г. са Сърбия и Афганистан. 

След криза през изминалите няколко години, като особено осезаема бе 

тя в края на 2020 г., когато ОДКС на практика не реагира на конфликта в На-

горни Карабах, който бе прекратен благодарение на усилията на Русия, през 

2021 г. се забелязва тенденция към оживяване на дейността на организацията 

и осъзнаването на нейната важна роля за сигурността в Централна Азия. 
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 На състоялото се на 19 май 2021 г. в Душанбе заседание на Съвета на 

министрите на външните работи на страните от ОДКС една от централните те-

ми бе запазването на стабилността в тях след започналото извеждане на вой-

ските на САЩ и съюзниците им в Афганистан.  Фактът, че на границата на Аф-

ганистан с държавите от Централна Азия протича концентрация на многоброй-

ни радикални групировки е повод за много сериозни опасения. Спектърът на 

създаваните от тях предизвикателства и заплахи е широк: наркотрафик, кон-

трабанда на оръжие, вербуване на нови членове в бандитските формирования 

и нахлувания на терористични групи. Създалата се ситуация застрашава както 

централноазиатските държави и Русия, така за страните, които подържат ин-

тензивни отношения и либерален миграционен режим с тях.  

Важна стъпка напред в развитието на организацията бяха озвучените на 

състоялото се през май заседание на Съвета на Парламентарната асамблея на 

ОДКС намерения за учредяване на институции за взаимодействие с държавите 

партньори.  „Създаването на институции за дъжавите партньори е важно реше-

ние за ОДКС, която е заинтересована от своето разширяване. Може да се на-

прави сравнение с ШОС, в която се появиха много държави-наблюдатели. Това 

го няма при ОДКС, а желаещи има”, коментира киргизският експерт Мурат Бей-

шенов, който обръща внимание, че Сърбия взима участие в отделни мероприя-

тия на организацията. „ОДКС би се радвала на завръщането на Узбекистан в 

нея, но тя трябва да се покаже като дееспособна”.- Според него, ОДКС ще въз-

станови авторитета си, който загуби през последните 2-3 години, ако се проти-

вопостави успешно на заплахите на дестабилизация, които идват от Афганис-

тан, а това съответно ще привлече повече желаещи държави да се присъеди-

нят към нея, за начало като наблюдатели.23 

В създалата се ситуация мащабът и спецификата на опасностите при-

нуждават държавите, членуващи в ОДКС, да предприемат мерки, за да ги не-

утрализират. Афганистанският проблем отдавна заема важно място в приори-

тетите на ОДКС, затова свидетелстват и редица от приетите от организацията 

документи. От 2011 година се реализира план за мероприятия по противодей-

ствие на заплахите и предизвикателствата, произтичащи от територията на Аф-

ганистан. В съответствие с това протича и координация на политическите уси-

                                                 
23 Бейшенов, М, „ОДКБ защитит Центральную Азию от угрозы из Афганистана – кыргызский эксперт” 

https://eurasia.expert/odkb-zashchitit-tsentralnuyu-aziyu-ot-ugroz-iz-afganistana/ 

https://eurasia.expert/odkb-zashchitit-tsentralnuyu-aziyu-ot-ugroz-iz-afganistana/
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лия, на работата на правозащитните органи. От 2013 година се оказва безвъз-

мездна военно-техническа помощ на Таджикистан от съюзниците му, а от 2019 

г. се реализира и поредица от допълнителни мерки, за укрепване на таджико-

афганистанската граница. Важен фактор за сигурност на Таджикистан остава 

дислоцираната в страната 201-а руска военна база, най-големият военен обект 

на Русия извън пределите ѝ, която също влиза в състава на силите и сред-

ствата на системата за колективна сигурност на ОДКС.  През тази година на те-

ритороията на Тадджикистан, в непосредствена близост от границата на Афга-

нистан, от 18 до 23 октомври се проведоха три военни учения, включително ма-

щабни маневри на Колективните сили на оперативно реагиране на ОДКС „Взаи-

модействия-2021” (съвместна операция по локализация на граничен въоръжен 

конфликт, свързан с опити за проникване на територията на държава-член на 

ОДКС на бойци от международна терористична организация), а също така и 

специалните учения  „Поиск-2021” и „Эшелон-2021”.24 

ОДКС се консолидира 

На 16 септември 2021 г., отново в Душанбе, се проведе среща, в която 

взеха участие представители на ОДКС: премиерът на Армения Никол Пашинян, 

президентите на Беларус – Александър Лукашенко, Казахстан – Касим-Жомарт 

Токаев, Киргизия – Садир Жапаров, Таджикистан – Емомали Рахмон и на Русия 

– Владимир Путин, включил се в онлайн режим. Заседанието протече при за-

крити врати и това е разбираемо след неочаквано бързото изтегляне на САЩ и 

съюзниците им от Афганистан -  никой не може да дава гаранции, че това няма 

да повиши градуса на напрежението в Централна Азия.  Емомали Рахмон, като 

лидер на държавата, която председателства ОДКС в 2020 и 2021 г., обобщи 

равносметката от нейната работа, акцентирайки върху това, че до нея се стига 

след като е отчетена обстановката в съседния Афганистан, предизвикващи 

предизвикателства и рискове за неговата страна.  Таджикският лидер отбеляза, 

че благодарение на съвместната работа на членовете на организацията, като 

цяло е постигнато високо ниво на политическо взаимодействие между членове-

те ѝ и е осигурено координирането на външнополитическите позиции. 25 В това 

                                                 
24 В Таджикистане состоялся заключительный этап совместного учения «Взаимодействие-2021» и 

специальных учений «Поиск-2021», «Эшелон-2021» https://odkb-csto.org/news/news_odkb/v-tadzhikistane-

sostoyalsya-zaklyuchitelnyy-etap-sovmestnogo-ucheniya-vzaimodeystvie-2021-i-spetsial/ 
25 ОДКБ и ШОС обсудили Афганистан. Мнения почти сошлись http://avesta.tj/2021/09/17/odkb-i-shos-

obsudili-afganistan-mneniya-pochti-soshlis/ 

https://odkb-csto.org/news/news_odkb/v-tadzhikistane-sostoyalsya-zaklyuchitelnyy-etap-sovmestnogo-ucheniya-vzaimodeystvie-2021-i-spetsial/
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/v-tadzhikistane-sostoyalsya-zaklyuchitelnyy-etap-sovmestnogo-ucheniya-vzaimodeystvie-2021-i-spetsial/
http://avesta.tj/2021/09/17/odkb-i-shos-obsudili-afganistan-mneniya-pochti-soshlis/
http://avesta.tj/2021/09/17/odkb-i-shos-obsudili-afganistan-mneniya-pochti-soshlis/
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отношение е продължена практиката за приемана на съвместни заявления по 

актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред, разширено е 

междупарламентарното взаимодействие. 26 

Важен резултат от срещата е и завършването на работата по приемане 

на план за материално осигуряване на Колективните сили за оперативно реа-

гиране на ОДКС. 27 Нивото на готовност на силите за колективна сигурност за 

изпълнението на задачите по предназначение е оценено високо от Рахомон. И 

това е обяснимо, тъй като засяга преди всичко Таджикистан, намиращ се на-

правление, по което вероятно ще се насочат международните терористични 

групи, както и в зоната, в която минава тук на наркотици. За да се предотвратят 

нежелателни действия от територията на Аганистан, таджикските и руските во-

енни пристъпиха към денонощен мониторинг на таджико-афганистанската гра-

ница, с помощата на средствата на въздушна и радиоелектронно разузнаване. 

Отделението от Русия 1,1 милиарда долара за строителство на съвременна 

гранична застава на таджико-афганистанската граници ще осигури защита на 

най-уязвимите участъци на границита с Афганистан в Хатлонската област на 

републиката. Приети са мерки за увеличаване на боеспособността на руската 

201 военна база. Новите образци на въоръжение и на военна техника ще поз-

волят съществено да се увеличат боейните възможности на подразделенията и 

ефективността на изпълнените от тях бойни задачи в условията на изострена 

обстановка. Министърът на отбраната на Русия Сергей Шойгу заяви, че руските 

военни ще окажат помощ на Таджикистан, ако сигурността на тази страна бъде 

застрашена във връзка със събитията в съседен Афганистан.28 

Таджикистан не е единственото място, в което са съсредоточени уси-

лията на ОДКС. През последните месци на цялото южно направление на орга-

низацията са предприети мерки за укрепване на сигурността. Според оценките 

на различни анализатори, държавите от ОДКС разполагат с достатъчно инс-

трументи, за да сдържат всякакви провокации в Централноазиатския регион. 

                                                 
26 ДЕКЛАРАЦИЯ Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности https://odkb-csto.org/documents/accepted-docs/deklaratsiya-soveta-kollektivnoy-

bezopasnosti%2016%20sentiabrya%202021%20goda/ 
27 Совет коллективной безопасности 16 сентября в Душанбе обсудил проблемы международной и 

региональной безопасности и их влияние на безопасность государств –членов ОДКБ https://odkb-

csto.org/news/news_odkb/soobshchenie-dlya-smi-sovet-kollektivnoy-bezopasnosti-16-sentyabrya-v-dushanbe-

obsudil-problemy-mezh/  
28 РФ выделила Таджикистану $1,1 млн на укрепление границы с Афганистаном 

https://iz.ru/1206147/2021-08-12/rf-vydelila-tadzhikistanu-11-mln-na-ukreplenie-granitcy-s-afganistanom  

https://odkb-csto.org/documents/accepted-docs/deklaratsiya-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti%2016%20sentiabrya%202021%20goda/
https://odkb-csto.org/documents/accepted-docs/deklaratsiya-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti%2016%20sentiabrya%202021%20goda/
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/soobshchenie-dlya-smi-sovet-kollektivnoy-bezopasnosti-16-sentyabrya-v-dushanbe-obsudil-problemy-mezh/
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/soobshchenie-dlya-smi-sovet-kollektivnoy-bezopasnosti-16-sentyabrya-v-dushanbe-obsudil-problemy-mezh/
https://odkb-csto.org/news/news_odkb/soobshchenie-dlya-smi-sovet-kollektivnoy-bezopasnosti-16-sentyabrya-v-dushanbe-obsudil-problemy-mezh/
https://iz.ru/1206147/2021-08-12/rf-vydelila-tadzhikistanu-11-mln-na-ukreplenie-granitcy-s-afganistanom
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Руският президент Владимир Путин вярва, че организацията е подготве-

на и способна да се срави с предизвикателствата. „Ние също се съгласихме”, 

заяви Владимир Путин, напомняйки за резултатите от извънредната августова 

сесия на ОДКС, „че е необходимо във всеки един момент да сме готови на-

пълно да задействаме отбранителния и политическия потенциал на ОДКС, за 

да осигурим сигурността, мира и стабилността в нашите държави”.29  Реши-

мостта да следва принципите на сътрудничеството за противодействие на за-

плахите потвърди и Касим-Жомарт Токаев, лидерът на Казахстан. Той отбеля-

за, че „развитието на обстановката в Афганистан върви към сериозна дестаби-

лизация и потенциална гражданска война. Той подкрепи инициативата на Тад-

жикистан за създаване на мониторингова група на ОДКС по проследяване на 

обстановката в Афганистан, усилването на робатата по откриването и неутра-

лизирането на терористични гнезда в държавите-членове, противодействието 

на пропагандирането на екстремизъм и тероризъм. К.-Ж. Токаев заяви, че Ка-

захстан е готов да окаже „всеизмерно съдействие на укрепването на таджик-

ската граница на „пояс на сигурност” на ОДКС”.30  

Общата гледна точка за възникналата ситуация се изразява в изявле-

нието на министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров, направено в 

Душанбе ден преди срещата на лидерите на държавите от ОДКС. „Ние не пос-

тавяме никакви условия на талибаните. Те сами са провъзгласили своите цели, 

включително привързаността към по-нататъншна борба с тероризма, борба с 

наркотрафика, те увериха всички останали, че ще направят всичко възможно, 

за да не възникват заплахи за съседните страни от територията на Афганистан. 

И ние, както и преобладаващата част от държавите на планетата, приветства-

ме подобен подход”.31 

Може да се направи извода, че при срещата на ОДКС на 15 септември 

2021 г., състояла се на ниво секретари на Съвета за сигурност, при участието 

на министрите на външните работи и министрите на отбраните, е видимо, че 

                                                 
29 Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/66701 
30 Глава государства принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 

https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-

168210  
31 Лавров: Россия не навязывает талибам никаких условий 

(15.09.2021)https://www.kommersant.ru/doc/4986927 
 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/66701
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-168210
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-168210
https://www.kommersant.ru/doc/4986927
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преобладава конкретната военна оценка на ситуацията. Прави впечатление, че 

за разлика от прозвучалите официални заявления на дипломатите от страните-

членки, военното командване на ОДКС не е толкова оптимистично, що се отна-

ся до обещанията на афганистанските ислямисти.  През август, септември и ок-

томври в Таджикистан Киргизия страните-партньори вече проведоха мащабни 

военни учения, на които бе отработено взаимодействието на войските и обо-

рудването на тяхното въоръженъжение. В съвеместна декларация на Съвета 

за колективна сигурност на ОДКС, членовете на блока деклариха, че не из-

ключват своето участие в миротворчески операции, в които биха се включили и 

други държави освен Русия, Таджикистан и Киргизия. 

На фона на обсъджането на въпросите за координацията и сплотеността 

на държавите-членове на ОДКС президентът на Киргизстан Садир Жапаров 

предложи изготвянето на механизми за оперативно реагиране и взимане на ре-

шения в рамките на организацията в случай на въоръжена агресия на една 

държава член по отношение на друга държава член. Несъмнено няма нищо по-

опасно от подриването на вътрешната сплотеност на ОДКС, а Жапаров очевид-

но има предвид пограничните конфликти между Киргизтстан и Таджикистан, 

разразил се през април 2021 г. Невниманието към проблемите и неспособ-

ността да се оказва действиено влияние на нейното разрешаване таят запла-

хата от тежки последствия, а конкретно – изменения на цялата формирала се 

конфигурация на сигурността в Централна Азия.  

В предверието на 30-годишнината от Договора за колективна сигурност и 

20-годишнината от  създаването на самата организация  членовете на Съвета 

за колективна сигурност на ОДКС,  декларираха твърдата си привързаност към 

курса за задълбочаване на сътрудничеството помежду им. Във връзка с вло-

шената ситуация в Афганистан те изразиха готовност, ако е необходимо да 

предприемат реални мерки за осигуряване на сигурността на южните граници 

на зоната на своя отговорност в съотвествие с решенията на Съвета за ко-

лективна сигурност. 

Изказвайки се за превръщане на Афганистан в мирна и независима дър-

жава, свободна от тероризъм и наркотици, ОДКС призова всички, въвлечени в 

конфликта, вътрешни афганистански сили колкото се може по-скоро да започ-

нат самостоятелно преговори за мирното регулиране. В този контекст е предло-
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жено да се задействат съществуващите възможности за преговори по пробле-

мите с Афганистан. 

В сферите на военно-икономическото и военно-техническо сътрудниче-

ство държавите-членки на ОДКС възнамеряват да отделят повишено внимание 

на формирането на кооперативни връзки в отбранителните предприятия и ор-

ганизации. Планът за осигуряване на Колективните сили на оперативно реаги-

ране на ОДКС със съвременно въоръжение, със специализирана военна техни-

ка и специални средства е поставен сред приоритетните.  „При това държавите-

членки на ОДКС потвърждават, гласи приетата в Душанбе Декларация на Съ-

вета за колективна сигурност, че „военно-политическото сътрудничество в рам-

ките на ОДКС не е насочено против трети страни и други международни орга-

низации, а служи изключително на интересите на осигуряване на сигурност на 

държавите, които членуват в Организацията”. Взетите мерки за военна сигур-

ност са предупреждение за всички деструктивни сили, възнамеряващи да нару-

шат нормите на мирно съвместно съществуване на държавите.32 

Че това не са празни думи, а приетата декларация е подплатена с дела, 

показаха и завършилите на 23 октомври 2021 г. в Таджикистан учения на на 

ОДКС за отразяване на терористични заплахи. Маневрите протекоха близо до 

границата с Афганистан, където през последните месеци се отбелязва увели-

чаване на напрежението на фона на подкрепата на панджерските сили за съ-

протива от страна на Душанбе. Още на 7 октомври говорителят на говорителят 

на руското външно министерство Мария Захарова заяви, по повод на изостря-

нето на обстановката на афгано-таджикстката граница, че  „ако се наложи, ще 

бъдат предприети най-решителни мерки в съответствие с принципите на руско-

таджикското сътрудничество и стратегическо партньорство, за което неведнъж 

говори руското ръководство”. Преди това, в края на септември заместник ди-

ректор а на Департамента за информация и печат на министерството на Външ-

ните работи Алексей Зайцев изрази безпокойството на Москва по повод на на-

сочването на войски от Таджикистан и Афганистан към общата им граница и 

                                                 
32 ДЕКЛАРАЦИЯ Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности https://odkb-csto.org/documents/accepted-docs/deklaratsiya-soveta-kollektivnoy-

bezopasnosti%2016%20sentiabrya%202021%20goda/   

https://odkb-csto.org/documents/accepted-docs/deklaratsiya-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti%2016%20sentiabrya%202021%20goda/
https://odkb-csto.org/documents/accepted-docs/deklaratsiya-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti%2016%20sentiabrya%202021%20goda/
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призова Душанбе и Кабул към търсене на взаимноприемливи варианти за ре-

гулиране на ситуацията.33 

       Първа съвместна среща на ОДКС и ШОС 

В създалата се сложна геополитическа ситуация не само Русия и бивши-

те съветски републики с преобладаващо мюсюлманско население се чувстват 

застрашени от възможността на ескалация на нестабилността от Афганистан 

към Централна Азия, но и Китай. Затова е логично, че през септември ОДКС 

проведе партньорска среща с представители на Шанхайската организация за 

сътрудничество (ШОС). Тя е учредена през 2001 г. в Пекин, а към днешна дата 

в нея освен Китай участват и членките на ОДКС Русия, Казахстан, Киргизстан и 

Таджикистан, както и Узбекистан, Индия и Пакистан. На 17 септември  2021 г. в 

Душанбе се състоя първата в историята обща среща на лидерите на държави-

те от двете организации, но на нея не пристигнаха Владимир Путин, Си Дзин-

пин и индийския президент Нарендра Моди.  

На събитието в столицата на Таджикистан обстойно бе обсъдена ситуа-

цията, създалата се в Афганистан и бяха обменени различни гледни си точки.  

Руският президент Владимир Путин нямаше възможност да пътува за столи-

цата на Таджикистан, поради опасението си, че е общувал с болни от корона-

вирус свои сътрудници, но се включи онлайн и в изявлението си отбеляза, че 

интересите на членовете на двете организации до голяма степен съвпадат. Той 

подчерта огромната важност на съчетаването на усилията им за сигурността в 

Евразийското пространство.  „Както вече отбелязах, за наложителна задача, що 

се отнася до практическото взаимодействие по линията ШОС-ОДКС, смятаме и 

противодействието на заплахите от тероризъм, наркотрафик и други престъпни 

дейност, идващи от афганистанска територия. Би могло да става дума в част-

ност за изграждане на по-близки контакти между ОДКС, тук вече говориха за то-

ва, и регоналната антитерористична структура ШОС с цел обмяна на данни за 

терористичните организации, незаконните въоръжени формирования, начините 

и тактиката на техните действия. Може и да се помисли за задействане на под-

                                                 
33 МИД рассказал о действиях РФ при обострении ситуации на границе Таджикистана и Афганистана 

https://m.vz.ru/news/2021/10/7/1122930.html 

 

https://m.vz.ru/news/2021/10/7/1122930.html
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разделения за колективните сили на оперативното реагиране на ОДКС в анти-

терористичните учения на ШОС”.34 

Изтеглянето на САЩ от Афганистан създава огромен вакуум, който за-

сяга всички граничещи с него страни, а голямата борба за влияние в региона 

изглежда, че тепърва предстои. Но случилото се е причина за важна стъпка към 

задълбочаване на сътрудничеството между ОДКС и ШОС. Поглед назад към из-

миналите две десетилетия показва, че няма случай срещите на ОДКС и ШОС 

да са съвпадали хронологично, а сега съвпадение има и по главната тема, коя-

то е обсъждана - в конкретния случай това е положението в Афганистан. Раз-

воят на събитията в региона предизвика остра необходимост от изготвяне на 

обща позиция на двете организации, тъй като след изтеглянето на армията на 

САЩ от Афганистан, на власт се завърна организацията „Талибан”, а това съ-

ответно предизвика сериозни рискове за стабилността в Централна Азия. Раз-

бира се, засега това са общи опасения, защото все още няма яснота какво точ-

но предстои да се случи и какви ще бъдат конкретните проблеми. Предстои да 

се разбере дали ОДКС и ШОС не само ще се консултират, а и ще координират 

позициите си при бъдещи кризисни процеси и събития, включително и по слу-

ващото се в Афганистан. 

Заключение: 

Изтеглянето на САЩ от Афганистан вероятно ще означава и сериозна 

промяна на тяхната стратегия за Централна Азия и за Евразийския регион изоб-

що. Малко вероятно е те да се откажат от опитите да съхранят военното си 

присъствие в Централна Азия, но тепърва ще стане ясно какви ще са новите 

форми на влияние, които ще използват.  

Обстановката в Афганистан изглежда непредвидима, но освен сценарий 

за задълбочаване на кризата и възникване на хаос, който да застрашава сигур-

ността на бившите съветски републики от Средна Азия, не бива да се изключва 

и вариант за постепенна нормализация на обстановката и по-конструктивно по-

ведение на режима на талибаните. Провелата се среща в Москва на 20 октом-

ври е първа сериозна стъпка в тази посока. 

Разразилата се криза в Афганистан даде силен импулс за развитие на 

ОДКС. Организацията претърпя сериозни удари по репутацията си през пос-

                                                 
34 Совместное заседание глав государств – членов ШОС и ОДКБ, 17.09.2021 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/66707 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/66707
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ледните няколко години, но сега получава възможност да бъде реабилитирана. 

Потенциалът за борба със заплахите и предизвикателствата, с който разполага 

ОДКС,  вероятно ще ѝ позволи да удържи под контрол ситуацията, дори и най-

негативен сценарий на развоя на събитията в Афганистан. Логично е възраж-

дането на ОДКС да повлияе положително и на интеграционните процеси в ев-

разийското пространство. Открит остава въпроса за сътрудничеството между 

ОДКБ и ШОС. Може да се очаква, че то ще зависи и от развитието на отноше-

нията между водещите държави в тези две органазации – Русия и Китай. 

С активната си дипломатическа политика на афганистанското направле-

ние, съчетана с готовността си да окаже военна подкрепа на партньорите си от 

ОДКС и другите бивши съветски републики от Централна Азия, Москва дава се-

риозен сигнал, че ще защитава интересите си и ще бъде силно резервирана 

към опитите на външни сили да увеличат влиянието си в региона. Русия има 

достатъчно проблеми по западните си граници, за да допусне още едно на-

правление, по което да бъде застрашавана пряко или косвено от САЩ.   
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  „АФГАНКАТА“ И ВОАЛЪТ НА ЛИБЕРАЛИЗМА 

Димитър Ганов 

THE „AFGHAN“ AND THE VEIL OF LIBERALISM 

Dimitar Ganov 

Abstract: The article focuses on the analysis of the British political philosopher Nivi Man-

chanda of the "Afghan" "Woman" as a product of the "imperial knowledge" and points to a 

certain ideological limitation of the author's very interesting political ontology. 

Key words: “Imperial imaginary”, “Imperial knowledge”, burka, political ontology. ”Wo-

men”, “Afghanistan”. 

 

 Година преди завръщането на талибаните на власт Cambridge  University 

Press издаде книгата на Ниви Манчанда Imagining Afghanistan: the theory and po-

litics of imperial knowledge, в която британската изследователка концептуално 

разработва темата за конструирането на понятието „Афганистан“ „в англофон-

ския свят“1 и неговите производни като политически наложено колективно въоб-

ражаемо на „имперското знание“, създаващо необходимите когнитивни струк-

тури на масовото съзнание, за което „афганецът“ е жертва, осакатен, потиснат, 

слаб и по необходимост подлежащ на избавление и „поправка“ благодарение 

намесата на Империята. Най-подходящ за въплъщението на колективното въ-

ображаемо е образът на „жертвата“ на “хипермъжкото“, „варварско“, „изостана-

ло“, „лишено от надежда“  афганистанско общество“ – затворената, омотана в 

своята бурка „афганка“. Това общество следва да бъде „модернизирано“, да 

промени своето „светоусещане“ и да „деислямизира жената“2. Колективното въ-

ображаемо е проектирано и конструирано посредством съответния дискурсивен 

апарат в „книги, статии, фотографии, картини, филми за пътешественици, лич-

ни спомени“3 и според Манчанда в този случай значението на културата и ме-

диите е в разрушаването на границата между „представяне“ и „реалност“, „или 

като тези начини на представяне, които конструират възприетатa реалност“4, 

като последната задължително е изградена като отношение към „Другата“. 

 Това, което авторката нарича „икономика на социалния контрол и създа-

ване на „Другата Жена“5 е до голяма степен сродно по дух с процесите на со-

                                                 
1 Manchanda, N. 2020. Imagining Afghanistan: the theory and politics of imperial knowledge. Cambridge 

University Press, Cambridge, p. 151. р. 146. 
2 Ibidem. 
3 Ibid., р. 147. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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циално конструиране на действителността, интерпретирани от социалната он-

тология. Но там, както най-ясно се наблюдава това при Бурдийо, е изразена ка-

тегорична тенденция на предоляване на субектната социология и вследствие 

на това има подчертан стремеж за предстравяне на социалните процеси като 

много по-сложни и по-мощни от реализирането на субективни намерения. Де-

конструктивисткият подход на Манчанда много повече залага на политическото 

онтологизиране и анализа на конструирането на една политическа действител-

ност като тенденциозно и същевременно лишено от необходимата философ-

ска рефлексия производство на властови идеологеми.   

 Тропата „жена“ е конструирана от предпонятийните, квазиестествени оп-

ределения за ‚Афганситан“ като „мрачно“ и „тъмно“, събуждащо само „страх“ 

място, в чиито „сенки“ е запокитена „нещастната“ забулена „жертва“6. Тъй като 

понятието с позитивна конотация е антонимът на „мрак“ – „светлина“, логично 

следва нормативното изискване „жената“ да е видима, а не не-видима, и в край-

на сметка минижупът би трябвало да се окаже базов символ на цивилизова-

ността, свободата и демокрацията, а воалът – на ориентализма, назаднича-

востта, репресията, насилието, мизогинията. Когато се говори за действително 

случващите се жестокости, извършвани от талибаните, „жената“ е представена 

в либералните наративи за „средностатистическа жена от третия свят“, чийто 

тежък живот е базиран единствено на пола7. Всяка жена има еднакво свето-

усещане, страхове, начин на живот и желания с тези на всички останали и дори 

е представяна не като човешко същество, като насекомо, което изплашено 

„прелита“ и „бяга“, нейните движения имат едно и също качество с тези на „при-

леп, или пчеличка“8, нейната човековост е скрита от воала. Дали съвременната 

обсесия на западния рецепиент от бурката, която съвсем не е въведена от та-

либаните, не изразява отчаяното либерално-маскулинно желание да видим 

„жената“? Манчанда задава този въпрос9 през лаканианската интерпретативна 

схема, посредством която предполагаемата реалност се трансформира от тро-

пата „жена“ в самия воал: не това, което е възможно да се крие, а самото скри-

                                                 
6 Ibid, p. 147. 
7 Mohanty, Ch. T. 1984. Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses, part 1, Boundary 

2. Vol. 12/13, no. 3 – Vol. 13, no. 1 (Spring 1984). Duke University Press, p. 332. 
8 Manchanda, N. 2020. Imagining Afghanistan: the theory and politics of imperial knowledge. Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge, p. 151. 
9 Ibid., p. 152. 
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ване е инкриминираният на тъмния, непроницаем „Афганистан“ зловещ и бу-

дещ тайното „ни“ патологично любопитство акт. Тук британската изследова-

телка залага на Лакан, но в действителност политическото значение на този 

прочит е по-радикално от това, което тя описва: отвъд воала самата възмож-

ност „афганката“ да придобие битие е несъществуваща. Тази „жена“ се състои 

единствено от своето гендерно обусловено тегло, страхове, изостаналост, вик-

тимологичност – колкото от страна на тираничните мъже, така и от страна на 

задължителните спасители от развития свят – и в крайна сметка от своята 

насекомност, сиреч неженскост; т.е. е конструирана изцяло от своя воал (бур-

ка). „Афганката“ като Друга няма битие-в-действителност, тя съществува един-

ствено като възможност-да-не-бъде, или да бъде Еднаква (the Same) със съв-

ременните доминиращи в общественото съзнание форми на „Жената“. „Англо-

фонският“ либерализъм бива натурализиран, което и Манчанда долавя: „афган-

ката“ трябва да бъде „поправена“ и да възстанови своята дължима публичност, 

произведена от „имперското знание“.  

     Последното има много особен подход към „Другата Жена“, „…маркирайки 

някои тела като различни …, прави това по-скоро, за да ги обозначи като опас-

ни, увредени или нуждаещи се от изменение, и оттам по парадоксален начин да 

показва симпатия към тях“, докато мъжкото начало се схваща като неподле-

жащо на поправка10, доколкото е източникът на насилие и назадничавост, а не 

тяхна жертва. „Другата Жена“ се възприема като несбъднато до момента огле-

дало на „Западната“, която по същия начин е реифицирана и есенциалистики 

възприемана като същество с „единно светоусещане, унитарна субективност и 

хомогенни позиции“11. Фундаменталната идеологема, за която работят ланси-

ращите имперското въображаемо идеологически апарати, е, че женските par 

excellence проблеми, всички форми на насилие спрямо слабия пол, всички 

проблеми, притесняващи изключително подробно цитираните в цялата книга на 

Манчанда феминистки теоретици, са локализирани някъде другаде, а именно в 

„Афганистан“, те са ирелевантни по отношение на свободната западна жена, 

тях ги показват по телевизията. Да бъдат представени гражданките на белите 

държави, в които властва либерална демокрация, като несвободни и потиснати 

жени, би било кощунство, съизмеримо с теоретично разработеното от Славой 

                                                 
10 Ibid., p. 144. 
11 Ibid. 
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Жижек нахлуване на лакановското Réel (англ. Real) в необезпокояваната до 

момента западна Reality, която преди 11 септември 2001 г. е възприемала ката-

строфичния образ на света като изцяло виртуален, преди той внезапно да се 

осмели да нахлуе от екрана в стаята12. Проектираната Другост е акт на преван-

тивна защита за и оправдание на Себесността и именно това трябва да бъде 

завоалирано от дискурсивно конструираната Бурка на имперското въображае-

мо. А емпиричната бурка (фереджето) е също толкова специфична част от една 

култура, колкото и миниполата – от друга, но има доста по-продължително при-

съствие в първата.  

 Всички сме виждали снимката на френската фотографка Лоранс Брюн 

Лакомб на три красиви момичета с къси поли, направена в Кабул през 1972 г. 

Брюн споделя, че така са се обличали малък брой образовани девойки и са 

рискували краката им да бъдат заляти с киселина от фанатични местни жите-

ли13 Но е факт, че този процент жени е съществувал три десетилетия преди 

официалната инвазия на „англофонската“ Империя и години преди нахлуването 

на една друга светска империя в страната. Есенциалисткият мит за унитарната 

Жена-Насекомо неслучайно е конструиран много по-късно, след като не в дис-

курса, а в емпиричната действителност бяха конструирани в дейна имперска 

помощ и муджахедините, които днес играят ролята на борци за свобода, демо-

крация и полово равноправие, и талибаните, възприемани днес от „имперското 

въображаемо“ като еманация на иманентно присъщото на „афганеца“ тъмно 

мъжко начало. (Остава да гадаем как ли би могъл да се развие пейоративеният 

образ на последното, ако фотографката бе заснела в Кабул трима мъже по 

дънки).  

 В книгата си Манчанда споменава реакцията на Тръмп, когато съветник 

по сигурността му показал фотографията на Брун, за да види  американският 

президент как „западните норми са съществували там преди и трябва да се за-

върнат, а Тръмп заявил, че мъжете, които не позволяват на афганките да ходят 

                                                 
12 Žižek 2002: Welcome to the Desert of the Real! Five Essays on September 11 and Relates Dates. Verso, 

London & New York, р. 11-12, 15-18, 56, 89-90 etc. 
13 Froelich, P. 2021. Incredible scenes of women’s mini-skirt liberation in 1970s Afghanistan. New York Post, 

https://nypost.com/2021/09/11/incredible-scenes-of-womens-liberation-in-1970s-afghanistan/ Last Visited on 8 

November 2021. 

 

https://nypost.com/2021/09/11/incredible-scenes-of-womens-liberation-in-1970s-afghanistan/
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с такова облекло, трябва да бъдат „заличени“ и „смазани”14. Но Манчанда про-

пуска да обърне внимание върху употребата на понятието „норми“. За съвет-

ника е било съвсем естествено да схване на предпонятийно равнище носенето 

на миниполи и минирокли от свободните гражданки на Афганистан като норма. 

Съгласно имперското въображаемо свободата се изразява именно в това, да 

не желаеш да избереш да се загърнеш в бурката. Неслучайно фереджета-

та/воалите масово биват забранявани в Европa с аргументи като този на Сар-

кози, че в една светска страна те заплашват и отчуждават немюсюлманите15, 

т.е. the Same.   

 Колкото и да е интересен, но и убедителен анализът на Манчанда, кон-

структът “Англофония“ като опозиция на „Афганистан“ партикуларизира и от-

мества универсалния потенциал на понятието „либерализъм“ и още по-универ-

салния – на понятието „капитализъм“, защото с  ресурсите на последния един-

ствено може да бъде не само перманентно произвеждано „имперското знание“ 

в дискурсивния свят, но и то самото да произвежда трагични последици от най-

висок мащаб в емпиричния. 
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   ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

    НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 

Георги Матеев 

 Уводни бележки 

 В края на 20-ти век всички бивши социалистически страни започнаха ре-

шителен и ускорен преход от тоталитаризъм и планова икономика към демо-

крация и пазарно стопанство.  

 Този преход беше подготвен и осъществен от бившите социалистически 

и комунистически партии в тези страни, които бяха на управлявящи позиции и 

диктуваха модела на държавен и политически живот  в страните. В този смисъл 

започнатият „преход” може да се коментира като парадоксален акт, при който 

едни господстващи политически структури не само доброволно, а и с подчерта-

на лична инициатива започнаха и осъществиха замяна на своето господства-

що управленско  положение с въвеждането на многопартийна система, в рам-

ките на която те оставаха в положението само на един от участниците и при то-

ва в повечето случаи без доминиращо влияние в управлението на политичес-

кия и социално-икономическия живот в страните. Заслужава да се подчертае, 

че осъщественият „преход” беше дълбоко мотивиран и провокиран от редица 

социални, политически и икономически процеси, които повече не можеше да се 

пренебрегват и на които трябваше да се даде адекватен отговор и решение.  

Обществената практика в бившите вече социалистически страни с безкомпро-

мисна убедителност показа, че налаганият тоталитарен модел на управление и 

плановия тип икономика в крайна сметка не можаха да генерират тези поло-

жителни резултати в живота на страните, които бяха прокламирани от социа-

листическата пропаганда.  

 Военното и икономическото противопоставяне след края на Втората све-

товна война показа, че капиталистическият модел на управление има някои по-

зитивни страни и преимущества, които го правят много по-адаптивен и ефекти-

вен като  средство за преодоляване на възникващите нови социално-политиче-

ски и икономически предизвикателства, породени от динамичното развитие на 

научно-техническия прогрес и от категорично изявяваните претенции на хората 

в обществото за съществено и устойчиво повишаване на жизнения стандарт. 

Наложеният съветски социалистически модел на управление в бившите социа-

листически страни за близо 45 годишното си съществуване показа, че в негови-
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те рамки тези очаквания и изисквания на хората в обществото не могат да се 

реализират.  

 Заслужава да се отбележи също така, че след края на т. нар. „студена 

война”, при която страните от двете ясно обособени общности на социалисти-

ческите и на капиталистическите страни в света бяха в състояние на остро кон-

фронтационни отношения помежду си. Постепенно обаче, започна да се офор-

мя тенденция на конвергентност между двата на пръв поглед коренно противо-

положни модела на държавно управление. В капиталистическите страни започ-

наха да се моделират и прилагат твърде успешно управленски практики и ме-

ханизми, чрез които да се приглушат съществуващите социални и класови не-

равенства и противоречия и да се установи практика на социална справед-ли-

вост и на повишаване на жизнения стандарт на широките слоеве от населе-

нието.  В същото време в социалистическите страни все по-широка популяр-

ност придобиваше разбирането, че ако в рамките на социалистическия модел 

на управление се внедрят частично пазарни форми и механизми на осъществя-

ване и регулиране на икономическите отношения, това ще формира една по-

динамична икономическа среда, в която творческата стопанска инициатива на 

гражданите ще може да се реализира по-ефективно в полза на цялото обще-

ство.  

 С днешна дата е трудно да се направи конкретна и добре обоснована от  

теоретична и от практическа гледна точка оценка на това доколко съветският 

социалистически модел би могъл да се развие и усъвършенства безконфликтно 

на конвергентна база. Цикличната проява на икономически кризи в страните с 

капиталистически модел на управление допълнително задълбочаваше спора 

по повод на възможността и необходимостта от внедряване на пазарни еле-

менти в социалистическия държавен модел на управление.  

  В същото време без гръмки политически заявления и показни управлен-

ски акции капиталистическите държави все по-успешно се справяха с циклично 

възникващите икономически кризи и системно усъвършенстваха своя модел за 

обществено управление във всичките му аспекти.  На тази основа нагласите и 

желанията за заимстване на елементи от капиталистическия модел на управле-

ние, с които да се модернизира и доразвие съветския социалистически модел 

на управление, започнаха да стават все по-активни и разпознаваеми като пред-

поставка и реална практическа възможност за радикална промяна на социалис-
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тическия модел за управление. В новите условия доминиращата роля на Съ-

ветския съюз в социалистическия блок започна постепенно да намалява.  В ня-

кои от социалистическите страни като например Чехословакия, Полша и Унга-

рия се появиха мощни опозиционни политически движения, чиято политическа 

цел беше да модернизират действащия социалистически модел на управление 

като вградят в него пазарни елементи при управлението на икономиката и като 

разширят демократичните елементи в живота на обществото.  Така конвергент-

ните нагласи ставаха все по-популярни и преходът към демокрация и пазарна 

икономика се очертаваше все по-отчетливо като реална политическа перспек-

тива по пътя на отказването от действащия съветски тоталитарен модел на уп-

равление. Обективният анализ на тази нововъзникнала политическа ситуация 

обаче налага да се отчете обстоятелството, че догматичните социалистически 

идеи и политически убеждения битуваха все още в съзнанието на една не мал-

ка част от хората в социалистическите страни. При това условие модернизира-

нето на действащия социалистически модел на управление под влиянието на 

придобиващите все по-голяма популярност конвергентни нагласи можеше да се 

окаже един продължително разтегнат във времето и труден за реализиране по-

литически и социално-икономически процес. Но непрекъснатото разтваряне на 

ножицата в равнището на жизнения стандарт на населението в капиталисти-

ческите страни, в сравнение с този в  социалистическите -  работеше активно в 

полза на тези политически сили в социалистическите страни, които отстояваха 

идеята за преход към демокрация и пазарна икономика и за едно по-активно 

взаимстване на позитивните елементи от капиталистическия модел на управле-

ние. Но преходът към демокрация и пазарна икономика в социалистическата 

общност щеше да бъде изключително труден и продължителен процес, ако 

твърде неочаквано и с изключително висока социално-политическа активност 

идеите за прехода не бяха се възприели и реализирали като доминираща по-

литическа логика и практика в Съветския съюз. Когато доминиращата в социа-

листическата общност страна обяви и реализира в изключително кратки сроко-

ве своята „перестройка” всички останали социалистически страни много бързо 

и успешно преодоляха догматичните елементи в общественото мислене и в ор-

ганизацията на своя политически живот, и в организация на държавното си  уп-

равление и осъществиха решително, а и в изключително кратки срокове преход 

към демокрация и пазарна икономика.  Разбира се, „преходът” макар и 
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идентичен като обща логика, крайни цели и задачи на извършените промени се 

реализира във всяка една от страните в съответствие с нейните специфични 

социално-културни, политически и икономически характеристики и особености. 

Във всяка една от страните демокрацията като устойчива характеристика на 

обществения живот беше гарантирана със замяната на еднопартийната полити-

ческа система с многопартийно държавно управление, а плановия модел на уп-

равление на икономиката беше заменен от широкото внедряване на пазарни 

регулаторни механизми и техники за развитие на икономическите процеси. Но 

пътят и начините, чрез които бяха постигнати тези крайни резултати от прехода 

във всяка една от страните, имаха строго специфични характеристики, които 

породиха съответно различни по своя характер проблеми и противоречия в об-

ществото, които естествено бяха закономерни и неизбежни при осъществяване-

то на едни толкова радикални промени в организацията и управлението на со-

циално-политическия и икономическия живот. 

1. Спецификите на прехода към демокрация и пазарна 

икономика в българските условия 

Спецификата на днешния български социално-политически и икономиче-

ски живот е резултат от множество исторически предпоставки и условия. В слу-

чая заслужава да се отбележи главно фактът, че за периода от нашето осво-

бождение от турско робство до края на Втората световна война нашата страна 

има слабо развита икономика, с доминиращо значение на селското стопанство. 

Националният ни пазар е с малък капацитет и е ориентиран предимно към тър-

говия със стоки и услуги за битово потребление.  Износът е също така предим-

но на селскостопански продукти и то в непреработено състояние. До края на 

войната в българската икономика не се създават условия за развитието на зна-

чим индустриален сектор. 

Селското стопанство се развива в рамките на земеделски стопанства от 

семеен тип.  За един сравнително продължителен период от време в българ-

ската икономика не успяват да възникнат и да се развият пазарно-икономически 

структури и производствени отношения от капиталистически тип.  След войната 

страната ни попада под влиянието на Съветския съюз у нас започва да се фор-

мира планов социалистически тип икономика по съветски модел.  
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Разбира се, в рамките на този модел индустриалният сектор в българ-

ската икономика бързо нараства и става доминиращ в отрасловата структура 

на икономиката.  Но, за съжаление, индустриалното производство по времето 

на социализма остава на ниско техническо и технологично равнище. В общия 

износ на страната индустриалната продукция заема решаващ дял с една съще-

ствена особеност.  Индустриалният износ е насочен предимно към Съветския 

съюз и останалите страни от социалистическата общност -  откъдето заимства-

ме техника и технологии за развитието на нашата индустрия. Тази икономиче-

ска и производствено-технологична обвързаност е белязана от две съществени 

особености.  Първата е, че взаимстваните индустриални техники и технологии 

са на ниско равнище, което от своя страна предопределя обстоятелството, че у 

нас се произвеждат промишлени стоки и услуги с ниско качество.  

Втората особеност е, че поради ниското си качество нашата индустриал-

на продукция е неконкурентноспособна на световния капиталистически пазар.  

Така по времето на социализма индустриалният ни износ се ограничава един-

ствено до пазара на социалистическите страни. В тези условия българските 

производители не само нямаха достъп до световния стоков пазар, но и не мо-

жаха да придобият опит и да изградят делови контакти с бизнес партньори от 

капиталистическите страни. Държавната ни администрация и специалистите, 

работещи в сферата на икономиката до началото на „прехода” нямаха никакъв 

опит и познания за работа в пазарни условия. Това до голяма степен предоп-

редели тяхното поведение като участници в проектирането и реализирането на 

„прехода”. Така промените бяха замислени и осъществени основно от един 

много тесен кръг хора от средите на социалистическия политически елит, които 

също не познаваха капиталистическия модел на социално-политическо и иконо-

мически управление и в своята дейност се ръководеха само от най-общи пред-

стави и разбирания за капиталистическия модел на управление, който те не 

познаваха от собствен опит, а разчитаха на познания и представи, почерпени 

от литературни източници и от догматизирани представи за капиталистическия 

модел на управление от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Така на практика 

„преходът” у нас се осъществи от хора, които нямаха по същество никаква 

представа от съвременния капиталистически модел на управление, който е из-

граден върху коренно променена социална база на обществото и на днешните 

дигитализирани и роботизирани производствени технологии, при които използ-
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ването на ръчния труд е силно ограничено за сметка на използването на инте-

лектуалния капацитет на хората, заети в производството и в реализирането на 

стопанската дейност във всичките нейни измерения. Така в сферата на индус-

трията „преходът” се осъществи на базата на едни остарели и вече не работе-

щи в съвременните условия представи за организация на производството и за 

конкурентоспособност на индустриалната продукция на световния пазар. 

В сферата на селското стопанство, в съответствие със социалистическия 

модел на управление у нас бяха изградени кооперативни земеделски стопан-

ства.  В тях земята на бившите собственици  - трансформирани в кооператори – 

беше по същество национализирана. Така производителите в селското стопан-

ство също не получиха възможност да организират свой собствен частен биз-

нес и да придобият опит за работа в пазарни условия.  

Този кратък и твърде схематичен исторически преглед на особеностите в 

развитието на българската икономика в периода до началото на „прехода” дава 

основание за два съществени извода. Първият е, че за повече от четири десе-

тилетия хората в България, които се занимаваха със стопанска дейност както в 

промишлеността, така и в селското стопанство бяха лишени от възможността 

да придобиват опит и умения за работа в пазарни условия.  

Вторият извод е, че „преходът” започна в условия, при които в нашата 

страна нямаше физически лица, които да разполагат с парични средства в раз-

мерите и с характеристиките на капитал, с  който да може успешно да се  започ-

не стопанска дейност в пазарна среда.  

Вярно е, че в началото на „прехода”  част от хората у нас имаха някакви 

спестявания, които за този исторически момент можеха да се оценят като зна-

чителни. Но това бяха средства, с които  хората имаха нагласата да гарантират 

определена устойчивост на своето лично потребление и жизнен стандарт.  То-

ва бяха средства, спестявани за задоволяване на личното потребление, а не за 

формирането на инвестиционен капитал. До началото на „прехода” целият ин-

вестиционен капитал беше концентриран в банките и в активите на държавните 

промишлени предприятия и в един твърде ограничен размер в кооперативните 

земеделски стопанства. Или „преходът” започна без да са налице производ-

ствен опит и икономически условия за осъществяване на стопанска дейност в 

пазарни условия.  
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Практиката показа, че политическият и държавният елит на страната, 

който замисли и реализира „прехода”, не беше отчел и осмислил тези две пред-

поставки, без наличието на които за формирането на пазарен модел на бъл-

гарската икономика  беше невъзможно дори да се мечтае. Това обяснява защо 

„преходът” в нашата страна продължава вече повече от 30 години и за съжале-

ние е трудно да се прогнозира кога би могъл да завърши окончателно в обоз-

римо бъдеще. 

В допълнение към казаното до тук следва да се отбележи, че „преходът” 

у нас беше замислен и реализиран на основата на една неефективна и в ос-

новата си порочна и спекулативна схема.  Без каквато и да било предварителна 

подготовка се осъществи преватизация на държавните индустриални пред-

приятия, разформировани бяха кооперативните земеделски стопанства и земя-

та беше върната на нейните първоначални собственици и на техните наслед-

ници в реални граници.  Така българската обработваема земя беше раздробена 

между множество дребни собственици, които нито имаха опит, нито капитали, 

за да започнат да използват своята собственост за производството на селско-

стопанска продукция, предназначена за пазарна реализация.  

Хората, на които беше организирана и предоставена възможността да 

приватизират държавните предприятия също нямаха нито организационния 

опит, за да ги стопанисват и използват за производството и реализацията на 

промишлени стоки и услуги при пазарни условия,  нито притежаваха оборотен 

капитал, с който да организират ефективна производствена дейност.   Повечето 

от приватизираните производствени предприятия бяха фалирани, а техните ма-

шини и оборудване бяха продадени за скраб.  

Така социалистическият икономически модел беше стихийно разрушен за 

изключително кратък период от време, но на негово място не можа да се из-

гради нормално функциониращ пазарен икономически модел.  

 В допълнение към тези оценки и констатации би следвало да се отбеле-

жи фактът, че наличните финансови активи на приватизираните държавни про-

мишлени предприятия бяха ограбени от новите собственици, за да се използ-

ват за лично обогатяване, вместо за развитие на производството в новите ико-

номически условия.  

 Аналогична ситуация се оформи и в селското стопанство. След разфор-

мироването на кооперативните стопанства и връщането на обработваемата зе-
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мя на нейните предишни собственици и на техните наследници в реални гра-

ници всички останали материални и финансови активи бяха разпределени меж-

ду бившите кооператори, които ги използваха за лични цели, а не за организи-

ране на селскостопанско производство, което да създава селскостопанска про-

дукция, предназначена за реализация на пазара. Организираното разпокъсано 

дребно селскостопанско производство днес произвежда селскостопанска про-

дукция, която се потребява основно в рамките на тесния семеен кръг на соб-

ствениците на земеделска земя.  

Друго важно обстоятелство, поради което българската икономика след 

осъществяването на „прехода” не можа да заработи нормално на основата на 

пазарните принципи, беше загубата на достъпа до международните пазари.  

След разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) българските 

производители загубиха достъп до един голям международен пазар, на който 

техните слабо конкурентни стоки и услуги се продаваха без особени затруд-

нения.  Вярно е, че сравнително скоро след осъществяването на „прехода” 

страната ни беше приета в един друг не по-малко мощен и активен между-

народен пазар - на Европейския съюз.  Но при конкурентните условия на този 

пазар българските производители днес трудно се вписват като активни и рав-

нопоставени контрагенти.  

  Като равноправен член на ЕС страната ни ползва някои съществени фи-

нансови помощи, които в решаваща степен помогнаха на българската иконо-

мика да преодолее сравнително лесно и безконфликтно сериозните кризисни 

проблеми и противоречия, които възникнаха в резултат от начина, по който бе-

ше реализиран нашия преход към демокрация и пазарна икономика. Става ду-

ма за предоставените настраната ни т. нар. „присъединителни” (кохезионни) 

фондове. Средствата, получени по линията на тези фондове дадоха възмож-

ност за развитието и модернизирането на множество инфраструктурни обекти, 

които са важна предпоставка за формирането на благоприятни условия за раз-

витието на ефективен бизнес в новите пазарни условия в рамките на ЕС.  

Важно е да се отбележи също така, че средствата, постъпили в страната ни по 

линията на тези фондове увеличиха нашия валутен ресурс и дадоха възмож-

ност да бъдат доставени чрез внос редица стоки и услуги за потребление, които 

или въобще не се произвеждаха у нас, или тяхното национално производство 

не беше в състояние да удовлетвори потребителското търсене. При реализира-
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нето на инфраструктурните проекти, финансирани от „кохезионните фондове,”  

бяха създадени някои нови структурни направления в българската икономика, 

свързани с осигуряването на условия за реализирането на тези проекти. Това 

промени отрасловата структура на икономиката ни и до голяма степен се про-

яви като компенсиращ фактор, с помощта на който стана възможно по-лесно и 

главното безболезнено от икономическа гледна точка да се преодолеят кризис-

ните явления, породени от фалита на индустриалните предприятия от периода 

на социализма и от разграждането на кооперативите  в  селското стопанство.  

Промените в отрасловата структура на икономиката помогнаха също така да не 

се допусне съществено нарастване на безработицата в условията на „прехода” 

и да се осигури плавно пренасочване и преквалифициране на свободната ра-

ботна ръка за работа в новосъздадените производствени структури.  

 Поддържането на сравнително нисък ръст на безработицата по времето 

на „прехода” стана възможно и поради факта, че като член в ЕС България про-

мени съществено режима, по който български работници и специалисти можеха 

да отиват на работа в останалите страни от съюза.  Трудовите доходи на бъл-

гарските граждани, които отидоха на работа в чужбина осигуриха устойчивост 

не само на техния личен жизнен стандарт, но в една или друга степен стаби-

лизираха жизнения стандарт на техните близки и роднини.   

Въпреки, че българският преход към демокрация и пазарна икономика 

беше осъществен стихийно и в редица аспекти корупционно до сега за измина-

лите вече повече от 30 години, критично влошаване на икономическата обста-

новка в страната не беше създадена.  Разбира се, натрупаха се множество не-

решени проблеми, за които стана въпрос по-горе, но засега те все още  съще-

ствуват в латентно състояние  и не реализират своя кризисен потенциал.  Това 

доскоро приспиваше бдителността и чувството за отговорност на българския 

политически и държавен елит, който за съжаление се отнесе твърде безотго-

ворно към открояването на икономическите проблеми, породени от „ прехода” и 

не предприе никакви съществени мерки за тяхното трайно и ефективно реша-

ване.  Днес обстановката започна да се променя твърде бързо в негативна по-

сока.  Здравните проблеми, породени от коронавирусната пандемия, породиха 

редица кризисни проблеми както в националните икономики на отделните стра-

ни, така и в световната икономика. Тези кризисни проблеми започват да се чув-

стват все по-отчетливо и в нашата страна. Важното в случая е, че те се явяват 
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в ролята на катализатор за активното проявление на множеството трупани през 

годините специфично български икономически и социално-политически пробле-

ми, които все още не са решени. На тази основа индикатор за нарастващата 

криза в българското общество е факта, че вече след два извънредни парламен-

тарни избора българският парламент не успя да излъчи правителство и сега 

предстоят трети извънредни парламентарни избори, които ще се проведат в 

твърде усложнена политическа и икономическа обстановка.  Това означава, че 

и третият извънредно избран парламент ще се изправи пред  сериозни, трудно 

решими политически и социално-икономически проблеми, за решаването на 

които ще е необходимо да се търсят добре обосновани и възприети с широк 

консенсус решения. 

2. В търсене на възможности за изход от кризисната ситуация 

  В условията на „прехода” България успя да изпълни условията за при-

съединяване към Европейския съюз и НАТО. Много политици и икономически 

експерти очакваха, че присъединяването на страната ни към тези две изключи-

телно авторитетни международни организации ще създаде необходимите поли-

тически и икономически предпоставки и условия за успешното преодоляване на 

натрупаните кризисни проблеми както в обществено-политическия, така и в 

икономическия ни живот.  

 Свидетели сме, че социалната практика решително опровергава тези оп-

тимистични очаквания. Причините за това могат да се търсят в две направле-

ния.  Първо една немалка част от хората у нас все още се смятат пряко свър-

зани и зависими от тези олигархични структури, които подготвиха и организира-

ха „прехода” и свързаните с неговото реализиране корупционни схеми и прак-

тики. Тези хора все още се надяват, че корупционните схеми и практики могат 

да продължат да се прилагат и се надяват, че ако те останат лоялни към поли-

тиката, провеждана от олигархичните структури, това ще им даде възможност 

да бъдат по един или друг начин облагодетелствани и в днешните условия.  

Със своята изчаквателна пасивна позиция те формират един социален буфер, 

който ограничава мащабите и активността на другата критично настроена част 

от хората в българското общество, които имат желанието и полагат усилия за 

успешното решаване на натрупаните проблеми в нашия обществено-полити-

чески и икономически живот.  
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 Второ, инициаторите и реализаторите на „прехода” все още са твърде ак-

тивни в социален и икономически план и успяват да противодействат сравни-

телно успешно на опитите за разобличаване на тяхната престъпна корупционна 

дейност по времето на „прехода”- Това в известна степен разколебава и обез-

сърчава тази част от хората в обществото, които биха искали да се направи 

обективна оценка на извършените престъпления и на тази основа да се нало-

жат справедливи наказания на престъпниците, за да се демонстрира социална 

справедливост и да се наложат по законов път заслужени наказания на тези, 

които са извършили престъпления в близкото минало, за да се предотвратят 

подобни  престъпни действия  днес и в бъдеще.  

 На пръв поглед се създава впечатлението, че се намираме в патова си-

туация, в която обществото има желание и готовност да поеме по нов път на 

развитие, но олигархичните структури на „прехода” са все още твърде влия-

телни и успяват да противодействат на тези позитивни обществени нагласи.  В 

случая обаче не се отчитат настъпилите радикални промени в реалната поли-

тическа и икономическа обстановка. Практиката показва, че борбата с коруп-

цията у нас вече не е само наш национален проблем. Срещу българските ко-

рупционни схеми и практики вече се изправя и световното обществено мнение, 

което чрез чуждестранни правозащитни структури назовават поименно коруп-

ционерите в българското общество. Това допълнително подпомага и окуражава 

тези обществени кръгове и политически структури в нашата страна, които са 

приели като своя важна обществена мисия борбата с корупцията. 

 Друг важен фактор е изчерпването на икономическия потенциал, който 

олигархичните структури на прехода разграбваха чрез своите престъпни схеми.  

Наследените от времето на социализма държавни материални и финансови ре-

сурси бях изцяло разграбени и физически унищожени.  Те вече не могат да под-

хранват корупционните схеми, използвани по времето на „прехода”.  Срокът за 

ползване на европейските „кохезионни фондове” изтече. Днес и по това направ-

ление възможностите за кражби и спекулации вече не съществуват.  Държавни-

те поръчки по линията на инвестиционните проекти, финансирани от държав-

ния бюджет, са много ограничени, поради рязкото намаляване на бюджетните 

приходи в условията на настъпващата с бързи темпове криза в икономиката.  

Така на практика днес вече няма от къде да се краде. Това поставя олигар-

хичните структури в нова изключително сложна за тях обстановка. За да могат 
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да продължат да съществуват, те би трябвало да могат да си набавят текущи 

финансови и материални приходи. Досега техните приходи идваха от разграб-

ването на обществено имущество.  Сега това е невъзможно, защото вече няма 

какво и откъде да се краде.  В периода на „прехода” олигархичните структури 

пропуснаха възможността да реализират ефективно функциониращи инвести-

ционни проекти, които да генерират законни приходи в условията на пазарна 

икономика. 

 Сега, когато възможностите за обогатяване за сметка на разграбването 

на държавни средства и на средства от европейските фондове е по обективни 

причини невъзможно, корупционните олигархични структури, изградени и актив-

но функционирали през целия досегашен период на „прехода” започнаха да гу-

бят своята жизнеспособност. Това обаче не ги направи по-малко агресивни  в 

търсенето на възможности за корупционно обогатяване. Сега обаче, техните 

стремежи и амбиции се насочиха към засилването на конкурентните отношения 

между тях самите. Конкурентнато противопоставяне между олигархичните 

структури в днешните условия още повече засили и задълбочи социално-ико-

номическата и политическата нестабилност и конфронтация в обществото.  

Пример за това е фактът, че последните два извънредно избрани национални 

парламента не успяха да излъчат правителство. Предстоящите трети извън-

редни парламентарни избори се очаква да излъчат отново един силно фраг-

ментиран парламент, който много трудно ще може да излъчи стабилно прави-

телство и още по-трудно ще може да формира политики и законодателство, за 

преодоляването на натрупалите се с времето кризисни проблеми във всички 

сфери на нашия обществен живот.  

 Като член на НАТО и на Европейския съюз страната ни привлича внима-

нието на международните политически и икономически сили със своята полити-

ческа и социално-икономическа нестабилност. Нашите партньори от посочени-

те две международни организации са сериозно заинтересовани от това страна-

та ни да се развива успешно и устойчиво, за да бъде положителен пример за 

подражание на всички останали страни от региона на Балканите. Със своето 

стратегическо географско положение страната ни е важен фактор за реализи-

ране на политическо влияние както в балканския регион, така и в по-широк све-

товен мащаб.  



 81 

 От тази гледна точка е ясно защо посочените две авторитетни между-

народни организации са така заинтересовани и предприемат активни мерки за 

изкореняването на корупционните практики от нашия обществено-политически 

и икономически живот.  Пример в това отношение са наложените санкции от 

САЩ  по закона „Магнитски” върху някои наши стопански субекти, сведенията, 

за корупционната дейност, на които излязоха от рамките на българското инфор-

мационно пространство и станаха известни в международен план.  

 Известно е, че една от възможностите за противодействие на олигархич-

ните корупционни практики е изграждането и устойчивото развитие на мащабен 

среден и дребен бизнес в рамките на националната икономика.  С тази цел у 

нас беше изградена от държавата  Българска банка за развитие.  Основната за-

дача, на тази банка, според нейния устав, е да кредитира при благоприятни ус-

ловия средния и дребния бизнес. Обаче, много скоро се оказа, че корупцион-

ните схеми и практики бяха лансирани и в дейността на тази банка. Така вместо 

да кредитира средния и дребния бизнес, ръководството на банката започна да 

раздава огромни кредити на  фирми от едрия бизнес. Тази практика беше бързо 

установена от съответните контролни органи и се взеха решителни мерки за 

нейното прекратяване. Така с днешна дата ББР (Българската банка за разви-

тие) работи в съответствие със своя основен кредитен приоритет. Това дава 

основание да се очаква, че българският среден и дребен бизнес вече ще има 

достъп до ниско лихвени инвестиционни кредити за своето развитие.  Ако той 

успешно използва тази възможност за своето развитие, то в страната ще могат 

много скоро да се формират икономически структури и социални общности, кои-

то активно и ефективно да противодействат на корупционните практики на оли-

гархичните структури. 

 Здравната криза, породена от разпространението на корона вируса  до-

веде и до появата на световна икономическа криза, която все по-отчетливо за-

почва да се проявява и в българската икономика. Колкото и да изглежда пара-

доксално, предизвиканата от корона вируса икономическа криза за българската 

икономика може да има в крайна сметка положителен ефект. Става дума за 

това, че в рамките на Европейския съюз се предприемат действия за подпома-

гане на страните в борбата с икономическата криза.  Съюзът формира фонд за 

възстановяване и устойчивост, от който всяка от страните членки се предвижда 

да получи както безвъзмездни средства за подпомагане на бизнеса, така и ин-
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вестиционни кредити при изгодни лихвени условия, договорени със  световните 

финансови институции.  

 Макар и с известно закъснение, нашата страна вече внесе в ЕС своя 

план за възстановяване и устойчивост, срещу който се предвижда да получим 

повече от 6 милиарда евро под формата на безвъзмездни плащания и изгодни 

инвестиционни кредити.  Специфичното на тази финансова помощ от ЕС  е, че 

европейските институции този път пряко ще следят и контролират как се из-

ползват предоставените на страните средства за възстановяване и развитие.  

Това означава, че българските олигархични структури в този случай няма да 

могат безконтролно да присвояват чрез корупционни схеми предоставените на 

страната ни средства, а ще са длъжни да реализират ефективни инвестиционни 

проекти, които да спомогнат за устойчивото възстановяване и развитие на бъл-

гарската икономика.  В този случай инвестиционните проекти, реализирани с 

предоставени ни европейски средства ще имат и друг важен позитивен ефект. 

Произведените на основата на тези инвестиционни проекти стоки и услуги от 

български производители ще могат да се реализират безпрепятствено на евро-

пейския пазар. Така българската икономика ще може вече много по активно и 

ефективно да се впише в икономиката на ЕС и да ползва пълноценно ефекта от 

протичащите в европейската икономика интеграционни процеси.  

 Инвестиционните проекти, които следва да се реализират на основата на 

средствата, които нашата страна  очаква да получи от фонда за възстановя-

ване и устойчивост, трябва да реализират положителни резултати в две ос-

новни направления. От една страна, това е активното и устойчиво развитие на 

българската икономика и повишаването на жизнения стандарт на населението. 

Същественото в случая е, че българският план за възстановяване и устойчи-

вост ще се анализира и утвърждава на две равнища. Този план ще бъде из-

готвен от български експерти от средите на бизнеса, на държавните структури и 

политическите организации. Изготвеният проект ще бъде внесен за обсъждане 

и утвърждаване от компетентните органи на ЕС. Тази процедура предполага, че 

българските критерии за оценка на ефективността от предвидените инвестици-

онни проекти ще бъдат надградени и допълнени с критерии за оценка на ефек-

тивността от позициите на европейските експерти. В този смисъл ще могат да 

се отчетат и реализират в плана както националните критерии и предпоставки 

за реализиране на инвестиционни проекти, така и европейските изисквания и 
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стандарти, които са основани на оценката на възможностите и перспективите 

за развитие на интегрирания европейски пазар и на възможностите за вписва-

нето в този пазар на нови ефективни стопански структури, функциониращи в 

рамките на българската икономика.  

 От друга страна, изпълнението на включените в българския план за въз-

становяване и устойчивост инвестиционни проекти ще се контролират на две 

равнища. Едното ще е контролът от страна на българските държавни органи и 

институции, а второто - контролът на европейските органи, които ще следят те-

кущото изпълнение на одобрения за страната ни план за възстановяване и ус-

тойчивост. В рамките на този двустепенен механизъм за контрол възможнос-

тите за използването на спекулативни корупционни схеми при реализирането 

на утвърдените инвестиционни проекти ще бъде на практика невъзможно. Така, 

паралелно с преодоляване на кризата в българската икономика в резултат от 

медицинската криза, породена от корона вируса, ще могат успешно да се решат 

и някои от възловите проблеми, свързани с борбата срещу корупцията в бъл-

гарския икономически живот.  

 Световната практика показва, че, за да е успешна борбата с корупцията в 

сферата на икономиката е необходимо да се осъществява системен и ефекти-

вен контрол на две равнища:  

 1. На ниво държавни контролни органи и институции и  

 2. на обществено равнище.  

 Един от механизмите за упражняването на обществен контрол е дава-

нето на широка гласност на информацията за разкрити корупционни икономиче-

ски схеми и практики. Тук важна роля имат медиите и неправителствените об-

ществени организации. Те са призвани да информират широката общественост 

за това какви корупционни схеми и практики са били разкрити и да предизвикат 

по този начин широко обществено недоволство и обществен натиск върху спе-

циализираните държавни органи и институции, които имат отговорността да 

предприемат предвидените в националното и международното законодател-

ство мерки за противодействие на корупцията и за санкциониране на корупцио-

нерите. 

 Освен тези широко популярни и използвани мерки за противодействие на 

икономическата корупция в страните с демократичен политически режим и раз-

вита пазарна икономика се прилага успешно и една друга специфична форма 
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на обществен контрол. Става дума за използването на корпоративни механиз-

ми при реализирането на стопанска дейност. В тези страни е изграден и функ-

ционира активно фондов пазар, на който основната част от фирмите, които раз-

виват стопанска дейност продават свои ценни книжа – акции и облигации.  

Участници като купувачи на този пазар са както физически, така и юридически 

лица. Когато един купувач придобие собственост върху емитирани на фондовия 

пазар ценни книжа той естествено започва активно да се интересува от това 

как работят тези стопански субекти, които са емитирали закупените от купувача 

ценни книжа. В съответствие с националното законодателство, в повечето стра-

ни преобретателите на ценни книжа при определени условия получават право-

то и възможността да участват в работата на органите за управление на фир-

мите, които са пуснали за публична продажба на фондовия пазар свои ценни 

книжа. Така по същество цялостната организационна и стопанска дейност на 

тези фирми, които са предложили за публична продажба свои ценни книжа, по-

пада под публичния контрол на тези физически и юридически лица, които са за-

купили емитираните ценни книжа.  

 За съжаление сега, когато българската икономика вече функционира на 

пазарен принцип, българският фондов пазар е все още слабо развит и не функ-

ционира активно. Причините за това са много, но може би най-важната от тях е, 

че потенциалните инвеститори, които биха могли да се появят като купувачи на 

фондовия пазар нямат доверие, че фирмите, които емитират ценни книжа на 

борсата са достатъчно надеждни като стопански субекти и че могат да осигурят 

стабилност на своите акции и облигации, а и че ще изплащат обявените диви-

денти в пълен обем и в обявените срокове.  

 В същото време една не малка част от физическите и юридическите лица 

в страната разполагат със свободни парични ресурси и активно търсят възмож-

ности за тяхното инвестиране, за да запазят покупателните възможности на 

своите финансови активи и за придобиване на допълнителни приходи.  Засега 

свободните парични средства се инвестират предимно в закупуването на не-

движима собственост. При този род инвестиции се разчита на приходи от рен-

тиерство (отдаване на недвижимата собственост за ползване срещу наем), а не 

на организирането на производствена дейност за създаването на стоки и услу-

ги, които да бъдат реализирани на пазара и с получените от продажбата сред-

ства да се възстанови първоначално инвестирания капитал и да се получи пе-
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чалба като допълнителен приход. Оценкиите, които се коментират в публич-

ното пространство са, че към момента свободните парични ресурси в страната 

са между 60 и 90 милиарда лева. За мащабите на българската икономика това 

е една значителна сума. Ако тези средства вместо да се използват като рен-

тиерски капитал се насочат за инвестиране на производствени проекти, то това 

би могло да доведе до съществено повишаване на темповете на нарастване 

както на брутния вътрешен продукт, така и на националния доход на страната.  

 Същественият въпрос в случая е, какво би могло да пренасочи интереса 

на потенциалните инвеститори от рентиерството към реализирането на произ-

водствени проекти?  

 За преориентирането на инвестиционния интерес към реализирането на 

такива проекти  важна роля би могъл да изиграе подготвения и внесен за одоб-

рение в органите на Европейския съюз български план за възстановяване и 

устойчивост, който ще бъде финансиран и реализиран със средства от ЕС.  

Реализирането на заложените в този план инвестиционни проекти ще се осъ-

ществява под строгия контрол както от страна на българските държавни органи 

и институции, така и от структурите на Европейския съюз, което напълно из-

ключва възможността при тяхното осъществяване да се прилагат корупционни 

схеми и практики. Това гарантира тяхната устойчивост и предвидимост на край-

ният им стопански и финансов ефект. Ако при тези условия се осигури механи-

зъм за допълващо акционерно финансиране на  проектите от български частни 

инвеститори, това може да доведе до реализирането на положителни ефекти в 

няколко направления. Първо това ще разшири обхвата на финансиране на са-

мите проекти, което ще се отрази позитивно върху мащабите на техния произ-

водствен и финансов резултат. И, второ, ще се направят първи успешни стъпки 

към създаването на ефективен фондов пазар в рамките на българската иконо-

мика. Имо и трето, че ще се даде пример за това, как може да се организира и 

реализира мащабна и ефективна инвестиционна дейност, основана на активно 

акционерно участие на частни инвеститори. И, накрая, четвърто, би могло да се 

очаква, че положителният пример на акционерното реализиране на проектите 

от плана за възстановяване и устойчивост ще даде тласък за проектирането и 

реализирането и на други мащабни инвестиционни проекти, финансирани на 

акционерен принцип.  
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 Така постепенно ще се формира и ще започне да се развива фондов па-

зар в българската икономика, който не само ще съдейства за активното и ефек-

тивно използване на наличните свободни финансови ресурси, но и ще осигури 

обществен контрол и превенция срещу евентуалното използване на корупци-

онни схеми и практики в стопанския живот на страната.  

 В заключение може да се направи обобщеният извод, че реализирането 

на българския план за възстановяване и устойчивост може да има много по-

трайно и мащабно отражение върху процеса на развитие на българската иконо-

мика, а не само да бъде използван локално като инструмент за преодоляване 

на текущата икономическа криза.  

 Ако се прояви политическа воля и мъдрост и се мобилизира необходи-

мият административен ресурс, изпълнението на този план може да постави на-

чалото на нова ера в развитието на българската икономика, когато демократич-

ният модел на развитие на водещите в света страни с пазарна икономика ще 

започне да се прилага пълноценно и в нашата страна.  

Когато това стане, ще може да приключи окончателно започнатият и мъчи-

телно осъществяван вече повече от 30 години преход към демокрация и пазар-

на икономика. И още нещо не по-малко важно – тогава ще може да се постигне 

реален успех в борбата с корупцията в българския социално-политически и ико-

номически живот и страната ни ще може реално да се впише като активен и 

пълноправен член в световната демократична общност от държави, които днес 

градят основите на бъдещия цивилизационен модел на човешкото общество.  

Този модел предполага да бъдат преодолени социалните неравенства и да се 

прекрати конфронтационното противопоставяне между държавите на световна-

та арена, породено от стремежа за извоюване на доминиращо положение в  

световния политически и икономически живот. 
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ОТНОСНО ПРИЛОЖНО-ЕТИЧЕСКИЯ ИДЕАЛ ЗА „ДОБРА НАУКА“ 

Александра К. Трайкова 

ON APPLIED ETHICS’S IDEALIZED NOTION OF ‘GOOD SCIENCE’ 

Aleksandra K. Traykova 

Abstract: The idea that scientists are influenced by values or social conditions when choosing 

which questions and tasks to prioritize is not a new or controversial one; neither is the idea 

that research agendas ought to be produced by means of interaction between researchers and 

the public in order to secure a reliable match between scientific goals and public expectations. 

Some of the more recent literature on values in science even seems to suggest that public 

participation, rather than simply facilitating the development of effective policies, can also be 

expected to optimize decision-making procedures within the scientific community itself, e. g. 

by reconciling different values or by assisting researchers with agenda-setting. Unfortunately 

very little has been written on the sometimes conflicted relationship between the publicly 

stated objectives of scientific research and the social agenda that ends up being promoted in 

practice by research outcomes and result publishing. The cognitive and social-political 

procedures for identifying areas of particular need for clinical research and drug development, 

however, are routinely critiqued by philosophers and social scientists alike. The present article 

will attempt to bridge this gap by answering a “bigger” question: which factors promote 

“good science”, and what does it mean for science to be “good”? 

Keywords: Ethics, applied ethics, philosophy of science, philosophy of medicine, values 

 

 Съществуват няколко въпроса, които ангажират както приложната етика, 

така и философията на науката: какво е „добра“ наука, какви са критериите за 

нея и как тези две дисциплини биха могли да помогнат в изграждането й. В кон-

цептуалния апарат на англоезичната философска литература са залегнали по-

нятия, които набелязват някои от епистемичните критерии за това – например 

rigour (стриктна методология), reliability (тоест, да можем да разчитаме на наука-

та да решава проблеми, и то действителни такива), relevance and impact (тези 

проблеми да засягат значителна част от хората и разрешаването им да води до 

осезаеми промени), intellectual honesty (интелектуална почтеност, тоест резул-

татите не са подправени, участниците в научната дейност са получили призна-

ние за свършената работа, и никой не си е присвоил чужди заслуги, или идеи) и 

други. На пръв поглед „добрата“ наука е чисто и просто науката в действие, коя-

то „си върши работата“, тоест функционалната, продуктивна наука, която ус-

пешно предоставя точни отговори на зададените въпроси. Ала отговорът на 

доста по-специфичния въпрос, дали конкретно научно изследване се справя с 

това изискване, ще зависи от целите и задачите, които са поставени пред него. 

От своя страна, тези цели и задачи понякога са подвластни на влиянието на об-

ществения климат и зададения от него дневен ред, както и на редица други не-
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забележими на пръв поглед променливи. Ценностните нагласи са често прене-

брегван, но значим фактор в това уравнение, тъй като имат свойството да оста-

вят своя отпечатък върху дейността на релевантни институции – например съ-

ответните финансиращи и регулативни органи на държавно, частно или над-

национално равнище.  

 Не е задължително да гледаме на това като на заплаха за качеството на 

научната дейност. В идеалния случай както обикновените хора, така и учените 

и обществениците биха искали освен „продуктивни“, учените да бъдат и соци-

ално ангажирани – тоест да фокусират вниманието си върху проекти, от които 

всички да бъдем облагодетелствани по някакъв начин, например опазване на 

околната среда, разработване на ваксини и лекарства, изобретяване на приро-

досъобразни горива и превозни средства, на неинвазивни методи за лечение 

на вътрешни болести, борба със световния глад и недостига на питейна вода, 

предпазването на застрашени животински видове от изчезване, и други. С дру-

ги думи, науката би трябвало да е sincere (да се ръководи от искрен стремеж), 

helpful (да спомага за облекчаването на човешкото страдание – а и не само на 

човешкото), charitable (да не е мотивирана основно от желанието за финансова 

облага), докато същевременно се стреми да осигурява качествено познание.  

 В това отношение медицината – и в частност фармакологията – изглежда 

като най-подходящият кандидат за трофея на хуманната, „добра“ наука. В науч-

ната медицина като основни етически принципи са залегнали грижата за физи-

ческото и психическото благосъстояние на човека, осигуряването на максимал-

но безвредни фармацевтични продукти и максимално щадящи клинични мето-

ди; привличането на клинично внимание към уязвими групи и техните пробле-

ми. Очевидно за научната медицина и фармакологията основен стимул е бор-

бата с човешкото страдание в неговите почти безкрайни разновидности и сте-

пени, но също така очевидно е, че сред тях има особена йерархия. Това ни из-

правя пред интересен парадокс – един от основните въпроси, на които трябва 

да си отговорим, ако целим да анализираме „легитимността“ и обективността 

на тази йерархия, е всъщност въпросът какво ни казва философската литера-

тура върху ценностите и ценностните съждения в науката. 

 Схващането, че учените се влияят от ценности или социални условия, ко-

гато избират на какви въпроси да посветят вниманието си или кои задачи да 
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приоритизират, не е нито ново, нито неконвенционално за философите1. Също-

то важи и за схващането, че в идеалния случай този избор ще е съгласуван с 

нуждите и очакванията на обществото2. Някои примери от скорошната литера-

тура върху ценностите в науката дори предполагат, че публичното участие във 

вземането на подобни решения може да допринесе към изработването на адек-

ватни политики по отношение на науката, да оптимизира процедурите по взе-

мане на решения в самата научна общност, например чрез съвместяването на 

наглед различни ценности, англ. ез. reconciling different values3, или да асистира 

изследователите в поставянето на цели и задачи, англ. Agenda-setting4.  

 Независимо как изглежда на пръв поглед, тази философска концепция 

произхожда не от някакъв своеобразен хюбрис на лаика или от неоправдано 

желание за упражняване на контрол над науката – над нейните инструменти и 

представители, – а от стремеж към изграждането на стабилни, функционални 

отношения с благонадеждни епистемични авторитети, чиято възприемчивост 

към обратна връзка да служи като гаранция за отговорността им към обществе-

ните интереси. В предишна моя разработка на тема „Знаем ли кое е най-добро 

за всички ни? Общественото здравеопазване в пресечната точка между етиката 

и социалната епистемология“ обяснявам подробно защо там, където производ-

ството и разпространяването на знание оказва пряко влияние върху живота и 

здравето на крайния потребител (тоест реципиента на здравна информация 

или здравни услуги/продукти), могат да бъдат наблюдавани най-много и дълбо-

ки философски разногласия на тема морални и епистемични добродетели5. Тук 

ще се спра на аналогичен въпрос, но изхождащ от обратната гледна точка – 

тази на производителя на здравна информация или здравни услуги/продукти. 

 Разбира се, всички ние невинаги осъзнаваме или открито заявяваме мо-

ралните си принципи и съображения. Ценностният светоглед, който незабеля-

                                                 
1 Kitcher, Ph., Science, Truth, and Democracy, Oxford University Press, New York, 2001; Kuhn, Th., The 

Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago, 1962; Longino, H. E., The Fate of 

Knowledge, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2001; Ross, A., Science Wars, Duke University 

Press Books, Durham, NC, 1996; Hacking, I., The Social Construction of What?, Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts, 1999. 
2 Longino, H. E., The Fate of Knowledge, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2001 
3 Dietz, Th., ‘Bringing values and deliberation to science communication’ in Proceedings of the National 

Academy of Sciences, August 2013, Vol. 110, Supplement 3, pp. 14081-14087. 
4 Iltis, A. S. and Matthews, K. R. W., ‘NTD policy priorities: Science, values, and agenda setting’ in Public 

Library of Science: Neglected Tropical Diseases, 2017, Vol. 11, No. 5. 
5 Traykova, A. K., ‘Knowing what is best: public health at the intersection between ethics and social epistemo-

logy’ in Нови подходи в общественото здраве и здравната политика, МУ Плевен, 2020 
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зано информира всяко наше действие в личен и професионален план, е резул-

тат от културните фактори, които са упражнили най-голямо влияние върху нас 

във формативната ни възраст (англ. ез. cultural upbringing). Всеки човек подле-

жи на подобно влияние и учените не съставляват изключение от това правило. 

Под културно израстване/възпитание6 се има предвид своеобразният микс от 

традиционни ценности, възпитание (веднъж в смисъл на морален код на пове-

дение и още веднъж в смисъл на маниери), естетика, вкусове, и обичаи (пер-

формативната част на традициите). В допълнение към тези несъзнавани дви-

гатели на нашето мислене и поведение съществуват и неосъзнати предразсъ-

дъци (implicit bias): „[и]мплицитните предразсъдъци оказват влияние не само 

върху това на кого вярваме – те оказват влияние върху нас дори тогава, когато 

смятаме, че формираме съждения, нямащи нищо общо с доверието. Подтикват 

ни към грешки на базата на принадлежността към определена социална кате-

гория, докато мислим, че формираме съждения с научна или аргументативна 

тежест“7. 

 Наглед всичко това сочи към следния първоначален извод: не можем из-

цяло да разчитаме на съвършено обективна (тоест културно и ценностно неут-

рална) преценка относно това кои неща са „важни“ и следва да представляват 

приоритет за дадено изследователско поле или дори за конкретен научен про-

ект, тъй като тези решения се влияят от множество субективни фактори като 

неосъзнати предразсъдъци, сultural upbringing (културно израстване/възпита-

ние), идеологични влияния, историко-географски контекст, финансови интере-

си, политически фактори и др. За това могат да бъдат дадени множество при-

мери както от историята на науката (например някои съмнителни изследвания 

върху връзката между раса и интелигентност), така и от настоящото положение 

в някои научни направления (например относително малобройните бариери 

пред одобряването на медикаменти от Американската агенция по храните и ле-

карствените продукти, които превръщат фармакологичната дейност в САЩ в 

особено плодотворно и доходоносно начинание). 

                                                 
6 Maynard, K., Medical Identities: Health, Well-Being, and Personhood, Social Identities Series, Vol. 2, 2007. 

7 (Saul, J., ‘Scepticism and Implicit Bias’ in Disputatio, November 2013, Vol. V, No. 37, pp. 243-263) Мой 

превод. Оригиналът гласи следното: „[i]mplicit bias is not just affecting who we trust — it’s affecting us 

when we think we’re making judgments that have nothing to do with trust. It’s leading us into errors based on 

social category membership when we think we’re making judgments of scientific or argumentative merit.“ 
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 Начинът, по който широката общественост взема участие в оформянето 

на съвременния облик на медицинските научни изследвания, наподобява дву-

посочна улица (англ. two-way street), където съществуващите цели и задачи 

(existing agenda), освен че самите те биват диктувани от изключително специ-

фични социално-нормативни рамки, също така могат и да преутвърждават или 

опровергават последните. Например въвеждането във фармацевтичния пазар 

на ваксина против ЧПВ8 през 2006 година поражда вълна от информационни 

кампании за рака на маточната шийка, които на свой ред довеждат до практи-

ката на английската здравна каса NHS с разпращането по поща на редовни на-

помняния до пациентите от женски пол да посетят лекаря си за животоспа-

сяваща PAP-smear профилактика (позната у нас под названието „цитонамаз-

ка“), а десет години по-късно новините за разработването на „мъжки“ контра-

цептивни инжекции9 събуждат публичен дебат за социалните роли на половете 

и за споделянето на отговорността за предпазване от нежелана бременност, 

когато експериментите биват прекратени заради същите симптоми, които съ-

пътстват и редовния прием на „женски“ контрацептиви.  

 Разбира се, в първия случай се касае за готов фармацевтичен продукт, 

наличен към момента на обсъждането, докато във втория случай препаратът 

продължава да е в експерименталната фаза, но и в двата примера начинът, по 

който информацията е поднесена на широката публика, придава допълнителна 

легитимност на съображенията, които на първо място са довели до необходи-

мостта от подобни разработки (борбата срещу ЧПВ се утвърждава като една от 

значимите цели на съвременното общество в социален и здравен план; въпро-

сът за семейното планиране и половите роли се утвърждава като една от важ-

ните теми на съвремието ни). С други думи: начините, по които концептуализи-

раме, артикулираме и дисеминираме резултатите от научните изследвания, оп-

ределят дали обществото ще започне, продължи или спре да вижда даден 

                                                 
8 Човешкият папиломен вирус (ЧПВ) е в състояние да нанесе сериозни поражения на лигавицата и кожа-

та, покриващи човешките полови органи. Срещат се над 200 щама, някои от които причиняват конди-

ломи, а други – рак; други са относително безобидни. Съществуващите ваксини срещу ЧПВ предпазват 

от щамове 6, 11, 16 и 18, които са асоциирани с най-висок риск за здравето. Цитираните данни са от он-

лайн материал на Световната Здравна Организация, публикуван през юни 2016 г. на следния адрес: 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer. 

9 Виж статия от независимата медия „NPR”: https://www.npr.org/sections/health-

shots/2016/11/03/500549503/male-birth-control-study-killed-after-men-complain-about-side-

effects?t=1636496707410. 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer
https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/11/03/500549503/male-birth-control-study-killed-after-men-complain-about-side-effects?t=1636496707410
https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/11/03/500549503/male-birth-control-study-killed-after-men-complain-about-side-effects?t=1636496707410
https://www.npr.org/sections/health-shots/2016/11/03/500549503/male-birth-control-study-killed-after-men-complain-about-side-effects?t=1636496707410
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проблем като социално значим и ще подкрепи по-нататъшни проекти в съот-

ветната област.  

 За жалост, до този момент твърде малко е изписано за често наблюда-

ваното разминаване между публично заявените цели на изследователската 

дейност и социалния дневен ред, който в крайна сметка бива промотиран 

вследствие от нейните резултати. Недостатъчно изследван е и въпросът за 

етическите стандарти в оповестяването на въпросните резултати. Когнитивните 

и социално-политическите процедури по идентифицирането на области, които 

се нуждаят от особено внимание от страна на фармакологичната и научно-ме-

дицинската общност, нерядко получават критики както от философи, така и от 

социолози, ала съвсем не можем да кажем същото за методите на оповестява-

не на резултатите от изследователската дейност – там философските усилия 

са доста по-малко и са съсредоточени основно върху теми като публикуването 

на подвеждащи резултати10 и като финансово мотивираните изследвания и 

пуб-ликации11. Несъмнено е лесно да заклеймим подобни практики и да ги 

окачест-вим като „лоша наука“ – при това „лоша“ както в епистемичен, така и в 

чисто мо-рален смисъл. Посочването на примери за „добра наука“ обаче, както 

и излага-нето на аргументи кое точно я прави такава, е задача с доста по-

висока степен на трудност.  

 „Добрата наука“ винаги ли е „прозрачна“ и последователна?  

 Наличието на вътрешни противоречия между замисъл, реализация и пре-

зентация в рамките на един и същ проект прави ли го по-малко „добър“? 

 Съществен признак или страничен ефект на „добрата наука“ е нейният 

потенциал да окаже и допълнителни положителни въздействия върху общест-

вото отвъд произвеждането на конкретния желан резултат, изразяващ се в ново 

познание или изобретение.  

 Всеки непредубеден читател лесно може лично да се увери, че начинът, 

по който изводите и резултатите от научните изследвания биват комуникирани 

                                                 
10 Wilmshurst, P., ‘Dishonesty in Medical Research’ in Medico-Legal Journal, 1 January 2007, Vol. 75, Part 1, 

pp. 3-12; Fred, H. L., ‘Dishonesty in Medicine Revisited’ in Texas Heart Institute Journal,  2008, Vol. 35, No. 

1. 
11 Holman, B., The Fundamental Antagonism: Science and Commerce in Medical Epistemology, E-thesis, UC 

Irvine, 2015; Holman, B. and Elliott, K. C., ‘The promise and perils of industry-funded science’ in Philosophy 

Compass, November 2018, Vol. 13, No. 11. 
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на широката публика, може да създаде или да разреши наболели социални 

проблеми, както демонстрират и двата изложени от мен действителни примера. 

 Както вече бе уточнено, самото общество, от своя страна, също се харак-

теризира със значителен потенциал да насочва научната дейност, но това 

представлява тема за по-нататъшен размисъл; стремежът ми в рамките на нас-

тоящия текст е, на първо място, да набележа един рядко разискван аспект на 

целеполагането (goal-setting) в науката и да хвърля светлина върху неговите 

етически аспекти, а също така да покажа убедително, че разминаването между 

предполагаемите и действително обслужваните цели на даден клон от науката 

често пъти е резултат от влиянието не на епистемични фактори, а на такива от 

социално-етическо и икономическо естество.  

 Например, в последните години научната общност посвещава впечатля-

ващи усилия на разработката на нови офталмологични продукти за лечението 

на макулната дегенерация, свързана с възрастта (МДСВ), глаукомата и диабе-

тичната ретинопатия. Макар и относително доскоро да не е била сред про-

цъфтяващите дялове на научната медицина и фармакологията, заради заста-

ряващото население на света в момента тази дейност е един от най-бързо раз-

виващите се и доходоносни бизнеси в лекарствената индустрия, като според 

„Business Wire“ се очаква до още две години да надхвърли 10 милиарда до-

лара.12 Същевременно в Англия, например, с всяка изминала година след 2004 

се отделят все по-малко средства за изследвания и разработка на психофар-

макологични продукти, въпреки че по данни на Oрганизацията за Икономическо 

Сътрудничество и Развитие (OECD) броят на изписаните рецепти за такива се 

е учетворил оттогава.13  

 Приоритизирането на офталмологичните продукти за сметка на психо-

фармакологичните такива е още по-изненадващо ако вземем предвид факта, 

че през последните 45 години случаите на самоубийства в световен план са на-

раснали с 60%, като над 90% от тях са свързани с наличието на психични забо-

лявания (най-често депресия или пристрастяване към различни субстанции), a 

в една трета от страните, взели участие в изследването, жертвите са предимно 

                                                 
12   „Business Wire” цитират официални резултати от изследване на компанията за пазарни проучвания 

„TechNavio“ в своята онлайн статия „Ophthalmology Therapeutics Market: Increasing Prevalence of Eye 

Diseases to Boost the Market Growth“. 

13 OECD: The Development Co-operation Report, публикуван онлайн на 

https://www.oecd.org/dac/DACnews%20July%202016.pdf. 

https://www.oecd.org/dac/DACnews%20July%202016.pdf
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млади хора.14 Макар подобряването на офталмологичното здраве и асоциира-

ното с него повишаване на общото качество на живота (quality of life) несъмнено 

да е значим принос както в научен, така и в социален план – макар да пред-

ставлява „добро“ дело и пример за „добра“ наука – то все пак би следвало да 

стои сравнително по-ниско в йерархията на обществените ценности от избяг-

ването на лесно предотвратима смърт, удължаването на човешкия живот и 

предпазването на младите членове на обществото от опасност. Ала тъй като 

освен научна дейност, фармакологията е и мултимилионен бизнес, не е неочак-

вано да съществува разминаване между оповестяваните – или поне предпола-

гаеми – намерения на фармакологичната общност да обслужва интересите на 

обществото и действията, които тя наистина предприема с оглед на тази цел. 

 Описаното явление е резултат от приоритизиране на определени групи и 

интереси за сметка на други. От своя страна, това приоритизиране се базира на 

определени нагласи или ценности, които са центрирани в по-голяма степен око-

ло финансовите аспекти на разгръщаната дейност, и едва в по-малка степен 

около нравствените или филантропски такива.  

 От изключително значение е да бъде отдадено подобаващо философско 

внимание на това особено разминаване между въпросите, които учените са се 

съгласили да зададат от наше име, и практическите цели, които науката об-

служва в крайна сметка като резултат от проведените изследвания. Особено 

обстойно изследване заслужават някои конкретни проявления на това размина-

ване, които не могат да бъдат обяснени единствено със съображения от чисто 

пазарно естество. Начинът, по който науката предоставя отговори (без значе-

ние дали е под формата на научни статии или на фармацевтични продукти), не-

рядко влиза в разрез с оригинално провъзгласените намерения, които първона-

чално биват цитирани като мотивация за определени проекти. На какво се дъл-

жи този разрез не е въпрос, който може да бъде разгледан сам по себе си. Ако 

допуснем, че то е резултат от погрешна интерпретация (англ. ез. Misinterpreta-

tion) и погрешно приписване (false attribution) от страна на научната общност, то 

веднага възникват няколко важни мета-научни въпроса:  

                                                 
14 Данните са на Световната Здравна Организация, виж https://www.befrienders.org/suicide-statistics.  

https://www.befrienders.org/suicide-statistics
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 1) Прилагаме ли различни стандарти за обективност, интелектуална 

строгост (intellectual rigour), консенсус и епистемична надеждност към научни 

изследвания, които касаят различни аспекти от човешкото здраве? 

 2) Съществуват ли области от науката (конкретно медицината и фарма-

кологията), които са по-податливи на влиянието от ценности и стереотипи, и 

съответно от предразсъдъци? 

 3) Как се артикулират, изразяват и обосновават задачите на изследва-

нията пред онези от нас, които би следвало да са най-облагодетелствани от 

крайните резултати? 

 4) Задачите, които си поставят тези изследвания, в съгласие ли са с дей-

ствителните нужди и очаквания на самите крайни потребители, или само с 

нуждите, които обществото и/или учените им приписват? 

 5) Как се стига дотам, че проблеми със сходно значение в „истинския“ жи-

вот да получават коренно различни степени на внимание в рамките на изсле-

дователската общност, и да упражняват коренно различни нива на влияние 

върху подбора на цели, които последната си поставя? 

 6) Може ли публикуването на резултати от научни изследвания да влоши 

(или в някои случаи да облекчи) социални проблеми, например стигматизира-

нето на определени обществени прослойки, типове поведение, житейски избо-

ри или начини на живот, напрежението между групи, които поддържат различни 

вярвания, и т.н.? 

 Науката не е съвършено обективна и неутрална система от безпогрешни 

познания. Тя е част от културата на съвременните индустриализирани обще-

ства, а за някои хора е и работа (occupation), поле за професионална изява, из-

точник на доходи. Нито целите, нито методите, нито резултатите от научните 

изследвания се зараждат в условия на пълен културен, идеологичен и ценно-

стен вакуум. Това има важни последствия, касаещи научната медицина и фар-

макологията. Целта на настоящата статия е не толкова да представи и опише 

недвусмислени фактически доказателства в подкрепа на хипотезата (или на 

което и да е изказано предположение), колкото да се позовава на такива, дока-

то разширява и легитимира едно относително ново и все още недостатъчно 

развито концептуално поле – това на философия на медицината и фармако-

логията. В него тепърва предстои да бъдат проблематизирани (тоест отворени 

за философска критика и анализ, особено от страна на етиците) понятията за 
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„добра“ практика, начините, по които биват подбирани научно-изследовател-

ските цели, и по които резултатите от научните изследвания биват представяни 

на широката публика за употреба и размисъл; да бъде поставено като въпрос 

как въобще тази дейност се вписва във – и отразява на – обществените цен-

ностни нагласи и колективните разбирания за „всеобщо добро“. 
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  ПАНДЕМИЧНАТА КРИЗА КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД МОДЕЛА ЗА 

ФОРМИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУЛТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ 
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Abstract: The study analyzes the extent to which the challenges posed by the pandemic crisis 

to culture, as a sector of EU policies, are another situational and momentary crisis, and the 

extent to which they question the capacity and conceptual basis of the current model for long-

term supranational and national cultural planning. Based on a historical reconstruction of the 

strategic priorities related to the digitalization of culture at the EU level and the genesis of the 

contemporary cultural policies, the study is criticized the capacity of the expert scientific field 

to formulate a future horizon corresponding to the complex transformations accelerated by the 

pandemic crisis. 
Keywords: cultural policy, pandemic crisis, digital transformation, creative economy, value 

production chain, cultural ecosystem, critical theory. 
 

Изследването си поставя за цел да анализира доколко предизвикател-

ствата, които пандемичната криза поставя пред културата като сектор от поли-

тиките на ЕС са поредна ситуативна и моментна криза, а и доколко поставят 

под съмнение капацитета и концептуалните основания на действащият модел 

за дългосрочно наддържавно и национално планиране за културата. За пости-

гане на тази цел културните политики са анализирани като кохерентен дискурс. 

Систематизирани и съпоставени са оценки на параметрите на кризата в екперт-

ни доклади, представляващи политически документи и в статии в научни изда-

ния за артмениджмът и културна политика. Съпоставката на тези оценки на 

пандемичната криза показа, че комплексното действие и взаимното катализи-

ране на фактори като социалните и икономически параметри на кризата и уско-

ряването на дигиталната трансформация поставят под съмнение ефективност-

та на действащите в момента политическите концепции и инструменти. Въз ос-

нова на историческа реконструкция на стратегическите приоритети, свързани с 

дигитализацията на културата на ниво ЕС и на генезиса на съвременния кул-

турно-политически дискурс, се проблематизира капацитетът на това експертно 

научно поле да формулира хоризонт на бъдещето, съответстващ на комплек-

сните трансформации, които пандемичната криза ускорява.  

Предизвикателства пред културните политики и пред културния  

сектор в политическия и експертен дебат 
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През изминалата почти година и половина от началото на пандемичната 

криза предизвикателствата пред културния сектор и препоръките за политичес-

ки действия за справяне с кризата са систематизирани в редица експертни док-

лади. Този тип документи имат специфично място в системата за планиране и 

управление. Те са дисциплинарно поле на границата между академичните из-

следвания и политическите практики, научна експертиза, която се създава по 

поръчка на политическите институции, за да участва в процеса на формиране 

на политики, затова имат определена тежест при взимането на решения. Ще се 

спра на няколко документа, разработени в периода май 2020 – януари 2021. 

Първият доклад „ЕС подкрепа за артисти и за културният и креативен 

сектор по време на кризата на корона вирус“ („EU support for artists and the cul-

tural and creative sector  during the coronavirus crisis“) е разработен в резултат на 

брифинг на Европейския парламент през май 2020. Пандемичната криза е раз-

гледана в съпоставка с икономическата криза от 2008. Като съществена разли-

ка между двете кризи е отбелязано, че: „Пандемията доведе до това, че от-

делни художници, творчески и културни предприятия са блокирани за непред-

сказуем период и не могат да продължат дейността си, освен ако нямат 

възможност да станат дигитални. И в най-добрия случай, когато вече при-

състват силно в интернет и са в състояние да монетизират продукцията 

си, което може да бъде допълнително утежнено от конкуренцията с опера-

торите представляващи доминиращи световни играчи“1. 

Ускоряването на дигиталната трансформация като фактор за задълбоча-

ването на неравенствата е идентифицирано като ключово предизвикателство. 

Така се прави обобщението, че дигиталното разделение по отношение на въз-

растта и доходите, на цифровата инфраструктура на държавите – членки и ре-

гионите, както и по отношение на оборудването, качеството на връзка и умения 

на организациите и творците вътре в културния сектор, ще задълбочи социал-

ните и професионални неравенства. Поставен е и проблемът как след като, за 

да отговорят на културните нужди, институциите са предоставили своите про-

дукции безплатно онлайн, ще могат да монетаризират работата си.2  

                                                 
1 EU Support for Artists and the Cultural and Creative Sector During the Coronavirus Crisis. European 

Parliament Briefing. 05.05.2020, р. 6.  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649414 последно 

посетен 16 октомври 2021. 
2 Ibid., р. 6-10.  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649414
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Като отговор на идентифицираните проблеми и в съгласие с принципа, 

че културната политика не е от компетенцията на ЕС, а на държавите – членки, 

експертната група обобщава, че „...действията на ниво ЕС в областта на кул-

турата в отговор на кризата с коронавируса се ограничават до задачата да 

подкрепят държавите - членки в техните усилия за насърчаване на култур-

ното наследство и разнообразие, както и мобилността на културните спе-

циалисти, художници и тяхното творчество.“3 В съответствие с излъченото 

послание: „Държавите-членки подкрепят културата, културата подкрепя хората“, 

са формирани препоръки към националните културни политики да прилагат из-

вънредни антикризисни мерки за финансова подкрепа на културния сектор и та-

кива за разширяване на капацитета на културните организации да се възпол-

зват от мерките по програми за подкрепа на бизнеса.  

През ноември 2020 в доклада „Въздействието на пандемията COVID-19 

върху културния и творческия сектор“ („The  impact  of  the  COVID-19 pandemic 

on the Cultural and Creative Sector“), предназначен за Съвета на Европа, пара-

метрите на кризата са очертани на фона на картина на икономически проспери-

тет и растеж на работните места след 2008. Оценката се базира на следната 

дефиниция за Културен и креативен сектор (ККС): „ Формулировката „ККС“ тук 

се дефинира като всички сектори, чиято дейност се основава на културни 

ценности или художествени, творчески изрази, пазарно или непазарно ориен-

тирани. Тя включва архитектура, архиви, библиотеки и музеи, художествени 

занаяти, аудио-визуално материално и нематериално културно наследство, 

дизайн, фестивали, музика, литература, сценични изкуства, издателска дей-

ност, радио и визуални изкуства“4. Така се аргументира значението както на 

„нематериалната“ стойност на сектора, така и приносите му за европейската 

икономика. Според данни на Евростат на този пазар са работили 8,7 милиона 

души през 2018 г., което се равнява на 3,8 % от общия брой на заетите в рам-

ките на ЕС-28. „Индустрията се разраства стабилно след икономическата 

криза през 2008 г., като става свидетел на засилено търсене на забавления 

и култура: през 2017 г. в ЕС-27 имаше 1,1 милиона културни предприятия. 

ККС е дълбоко свързан с други основни икономически сектори като туризма, 

                                                 
3 Ibid, p. 11. 
4 The  impact  of  the  COVID-19 pandemic on the Cultural and Creative Sector. Report for the Council of 

Europe. KEA European Affairs. November 2020.  https://keanet.eu/wp-content/uploads/Impact-of-COVID-19-

pandemic-on-CCS_COE-KEA_26062020.pdf.pdf последно посетен 16 септември 2021, p. 1. 

https://keanet.eu/wp-content/uploads/Impact-of-COVID-19-pandemic-on-CCS_COE-KEA_26062020.pdf.pdf
https://keanet.eu/wp-content/uploads/Impact-of-COVID-19-pandemic-on-CCS_COE-KEA_26062020.pdf.pdf
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реално имоти, образование и информационни технологии например.“5 Иконо-

мическите загуби в ККС са разгледни по подсектори на културата6. Като изклю-

чение на този фон са посочени компании като Netflix, Amazon Prime Video, теле-

комуникационни, национални VOD услуги или Spotify, които се радват на зна-

чителен ръст на бизнеса, отразен в увеличаването на членството, клиентите 

или цената на акциите. „Въпреки че е повлиян от паузата в производството, 

стрийминг гигантът Netflix спечели 26 милиона платени абонати. Плат-

формата за стрийминг на музика Spotify става свидетел на увеличение (27% 

г/г) абонати през първите две тримесечия на 2020 г.“7. 

Основната част от този доклад е посветена на преглед на прилаганите до 

ноември 2020 извънредни мерки за подкрепа на международни организации ка-

то ОЕСД, ЮНЕСКО, Европейската комисия чрез промени в графика на проекти-

те по програма Креативна Европа, както и на мерки за подкрепа на национал-

ните държави, систематизирани през базата данни на Cultural Policy and Trends. 

В заключението му като ключово предизвикателство пред бъдещите политики е 

подчертано силното ускоряване на съществуващите негативни тенденции и 

особено на растежа на цифровите мрежи, доминирането на пазара на големи 

медийни играчи, появата на нови колективни и индивидуални поведения8. Така 

са обобщени предизвикателствата пред бъдещето: „Секторите на културата 

и творчеството (ККС) ще бъдат изправени пред предизвикателства по от-

ношение на конкурентоспособността им след кризата COVID-19. Повечето 

от тези предизвикателства са добре известни и не са нови: недофинанси-

ране, липса на мащаб в условията на международна конкуренция, твърде ог-

раничен капацитет за производство за глобалния пазар, както и за дистри-

буция и пазар на международен пазар. Кризата ускори влиянието на увеличе-

ната концентрация на международния пазар, новите тенденции в потребле-

нието и бизнес парадигмите.“9.   

 „Възстановяване на Европа. Културната и творческа икономика преди и 

след кризата COVID-19“ („Rebuilding Europe. The cultural and creative economy 

before and after the COVID-19 crisis“) от януари 2021 е разработен в рамките на 

                                                 
5 Ibid, p. 2. 
6 Ibid, p. 2-7. 
7 Ibid, p. 7. 
8 Ibid, p. 23. 
9 Ibid, p. 24. 
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плана за възстановяване на ЕС след пандемичната криза. Последствията за 

ККС са анализирани през понятието за креативна икономика. Загубите за сек-

тора са разгледани в съпоставка с икономическия растеж за периода 2013 – 

2019. Разделът, посветен на периодът преди кризата, е под надслов „мощта 

(the power)“ на ККС. Въз основа на Евростат се отчита, че за този период общи-

те приходи на ККС са се увеличи с 93 млрд. евро и с почти 17% Пак там е кал-

кулиран оборот от 643 милиарда евро и обща добавена стойност от 253 мили-

арда евро през 2019 г. Като основните дейности на културни и творчески инду-

стрии (КТИ) представляват 4,4% от БВП на ЕС по отношение на общия 

оборот10. В сравнение през 2020 общият оборот на ККС в ЕС-28 намалява до 

444 млрд. евро, нетен спад от 199 милиарда евро спрямо 2019 г. Това е загуба 

от 31% от оборота и културната и творческата икономика е определена като 

един от най-засегнатите сектори в Европа, малко по-малко от въздушния транс-

порт но повече от туризма и автомобилна индустрия (-27% и -25% съответно). 

Пак там се посочва, че Централна и Източна Европа са най-засегнати (от -36% 

в Литва до -44% в България и Естония)11. 

Докладът не анализира предизвикателствата от ускоряването на диги-

талната трансформация, но акцентира върху икономическите и нематериални 

ползи от периода преди кризата. Икономическият анализ е основа за аргумен-

тиране на необходимостта от увеличаване на публичните субсидии, за да се 

върне сектора в предкризисното си състояние. Изведени са политически посла-

ния за значението на културния сектор:  „Културата, социален цимент на пост- 

COVID-19 света“ (Дейвид Сасоли, Президент на Европейския парламент)12; 

„ККС са от съществено значение за поддържане на нашето културно многооб-

разие, социално сближаване и привлекателността на Европа“ (Мария Габриел, 

Европейски комисар за Иновации, Изследвания, Култура, Образование и Мла-

дежи13. 

Предишните два доклада фокусират и аргументират препоръки за необ-

ходимостта от извънредни мерки, докато този формулира приоритети за култу-

                                                 
10 Rebuilding Europe. The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis, January 2021, 

EU Consulting. https://1761b814-bfb6-43fc-9f9a-

775d1abca7ab.filesusr.com/ugd/4b2ba2_8bc0958c15d9495e9d19f25ec6c0a6f8.pdf последно посетен 16.09-

2021, p. 2-4. 
11 Ibid, p. 4-6. 
12 Ibid, p. 7. 
13 Ibid, p. 9. 

https://1761b814-bfb6-43fc-9f9a-775d1abca7ab.filesusr.com/ugd/4b2ba2_8bc0958c15d9495e9d19f25ec6c0a6f8.pdf
https://1761b814-bfb6-43fc-9f9a-775d1abca7ab.filesusr.com/ugd/4b2ba2_8bc0958c15d9495e9d19f25ec6c0a6f8.pdf
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рата в съответствие с програмата на ЕС за възстановяване. 1. Финансиране: 

Осигуряване на голямо публично финансиране и насърчаване на частните ин-

вестиции в културен и творчески бизнес.  2.  Осигуряване на солидна правна 

рамка, която да позволи развитието на частни инвестиции в производство и 

дистрибуция, осигуряваща необходимите условия за адекватна възвръщаемост 

на инвестициите за бизнеса и гаранцията подходящ доход за създателите. 3.  

Използване на ККС чрез „механизма на лоста“, на  милиони индивидуални и ко-

лективни таланти като основен акселератор на социалните, социалните и еко-

логичните преходи в Европа14.  

Въз основа на културно-политическите доклади с препоръки предизви-

кателствата, които пандемичната криза поставя пред сектора, могат да бъ-

дат обобщени накратко:  

Пандемичната криза провокира възможност да се преосмисли както ро-

лята, така и уязвимостта на културния сектор. Бумът на дигиталното потребле-

ние на културни съдържания в периода на първото затваряне, показва огром-

ното значение на културата и изкуствата за обществата като социален и цен-

ностен ресурс в за справяне с кризисната ситуация.  

Кризата изостря съществуващите проблеми на културните политики. Тя 

задава фокус, през който могат да се видят по-ясно дефектите на системите за 

финансиране на култура и изкуства, а и на моделите на управление на веригата 

за производство на ценности и изисква да се изработят политически механизми 

за тяхното преодоляване. 

Противоепидемичните мерки водят до огромни икономически и социални 

загуби от затварянето на културните институции и, заедно с това, до невиждано 

разрастване на предлагането и потреблението на дигитално културно съдържа-

ние. Тези две измерения на последствията от кризата се катализират взаимно и 

водят до увеличаване на неравнествата и на нестабилността на културните 

екосистеми. 

Тези ключови предизвикателства са очертани още в първите седмици от 

прилагането на противоепидемичните мерки по затваряне в експертния и нау-

чен дебат. Тук са фокусирани три статии, които които алармират за предизвика-

телствата, оказали се впоследствие във фокуса на докладите с политически 

                                                 
14 Ibid, p. 42-45. 
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препоръки, избрани сред множество материали, публикувани през първите сед-

мици на мерките за затваряне15.  

В статията „Пандемията като фактор за трансформация в изкуството и 

културата. Възходът на „Дигиталната култура“16, авторът акцентира върху фак-

та, че никога до този момент не е имало толкова безплатно дигитално културно 

съдържание. Той защитава тезата, че кризата, провокирана от COVID-19, ще 

промени убежденията и ще засили противоречията в културния сектор, които 

по-рано са изглеждали политически управляеми. Смята, че кризата възобновя-

ва тревогите в културния сектор относно ролята на технологиите, физическия 

опит на културата и нейната жизнеспособност, че адаптацията към изисквания-

та на социалното дистанциране, ще ускори дигитализацията на културния сек-

тор в дулгосрочен план ще наложи преразглеждане на моделите на финансира-

не.   

Анализът на Бет Понте се базира на веригата за производство на цен-

ности като принцип на фунциониране на културните екосистеми17.  Тя алармира 

за заплахите пред крехкото равновесие в тях. Разглежада заключенията на 

ЮНЕСКО, че само за няколко седмици на социална изолация въздействието 

върху сектора е вече огромно и пандемията е повлияла върху цялата творческа 

верига на стойността - създаването, производството, разпространението и дос-

тъпа като значително е отслабен професионалния, социалния и икономическия 

статус на артистите и културните специалисти. Обръща се внимание и на фак-

та, че затварянето на голяма част от световното население провокира непла-

нирана и неуправляема „дигитална диаспора на изкуствата“, твъдейки, че дори 

когато тя премине, цифровите продукти ще станат неразделна част от култур-

ното производство и потребление.  В заключение обобщава, че другата страна 

на „цифровия тласък“ ще доведе до „дигитална пропаст“, изостряща неравен-

                                                 
15 Бел.:  Множество анализи, които алармират за възможните последствия от кризата са публикувани в: 

Arts professional; Art management; UNESCO (2020): ResiliArt: Artists and Creativity beyond Crisis, Com-

pendium Cultural Policies a Докладът „Voice of Culture. Status and Working Conditions for Artist, Cultural 

and Creative Professionals“ от юни 2021 достига до сходни изводи nd Trends.. 
16 Sgourev, S.V. (2020): The Pandemic as a Factor of Transformation in Arts and Culture. The ascendance of 

‘Digital Culture’, in: Arts Management Network. 2020-07-30 https://www.artsmanagement.net/Articles/The-

Pandemic-as-a-Factor-of-Transformation-in-Arts-and-Culture-The-Ascendance-of-Digital-Culture,4174, 

последно посетен 16 септември 2021. 
17 Ponte, B. (2020): The Cultural Ecosystem Endangered, in: Arts Management Network . 

https://www.artsmanagement.net/Articles/International-Arts-Management-und-COVID19-The-cultural-

ecosystem-endangered,4137, последно посетен 16 септември 2021 

 

https://www.artsmanagement.net/Articles/International-Arts-Management-und-COVID19-The-cultural-ecosystem-endangered,4137
https://www.artsmanagement.net/Articles/International-Arts-Management-und-COVID19-The-cultural-ecosystem-endangered,4137
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ствата на всички нива, затова смята, че действието на комплесните фактори 

поставя под съмнение функциониращите системи за културни политики и криза-

та е провокирала възможност за радикални промени на системите за публични 

политики.  

Банкс анализира последствията за работната сила в културния сектор18  

във Великобритания и разглежда пандемията като крайна фаза на кризата на 

неолибералните политики, разкриваща проблемите в творческата икономика.19  

Той твърди, че още преди пандемията работната сила в сектора е „с нисък иму-

нитет“, подложена на свръхгъвкав труд и несугурност свързана с проектна ра-

бота, а растежът на креативната икономика, който той определя като “незначи-

телен, свръх-свиван и труден за поддържане, има тенденция да се концентрира 

в обикновените ИТ и софтуерни индустрии, повечето от които изобщо нямат 

пряка връзка с изкуството и културата.“20. Обръща внимание, че в резултат на 

мерките за затваряне процъфтява „икономиката на Netflix“ (по Харви) и смята, 

че задържането ще послужи за консолидиране на корпоративната власт, тен-

денция, която е вероятно да се засили, дори когато затварянето приключи. 

Банкс извежда тезата, че кризата разкрива несъстоятелността на поли-

тическата концепция за свободния пазар в културата, и че тази криза не може 

да бъде преодоляна чрез извънредни мерки за връщане към състоянието пре-

ди пандемията:  «Правителството (на Великобритания бел. И. К.) трябваше 

да издържи на когнитивния дисонанс при прилагането на национални прог-

рами за подкрепа в интерес на спасяването на „свободния“ пазар, който е 

трябвало да направи такива интервенции немислими или ненужни. Това оба-

че не означава, че след като веднъж блокирането приключи, капиталът и 

държавата няма да натиснат бързо за връщане към „нормално“21. В заключе-

ние предлага цялостно преосмисляне на системите за финансиране на култура-

та, което да се базира не върху аргументи за икономически ползи и конкурен-

ция, а върху гарантиране на публично финансиране, осигуряващо преодолява-

не на неравенствата в достъпа до култура и условия за развитие на профе-

сионална култура чрез сигурност на професионалистите. 

                                                 
18 Banks, M. (2020): The Work of Culture and C-19, in: European Journal of Cultural Studies 23, Issue 4. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1367549420924687, последно посетен 16 октомври 2021. 
19 Ibid.  
20 Ibid, р. 5. 
21 Ibid., р. 4. 
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    Граници на дискурсът: политически приоритети и генезис  

Прави впечаление, че основните параметри на кризата са идентифици-

рани още след периода на първото затваряне. Независимо от сигналите за из-

вънредност и тревожност, предизвикателствата са показани не само като про-

цеси на засилване на съществуващи тенденции, но и като прогнозируеми и уп-

равляеми. Двата типа текстове са детерминирани функционално по различен 

начин спрямо зависимостта си позицията на взимащите политически решения. 

Безспорно във фукнцията си на политическа поръчка докладите не могат да 

бъдат толкова критични, колкото авторски публикации, но всички разгледани до 

тук текстове са сегменти от общ дискурс, който има капацитета да произвежда 

диаметрално различни гледни точки в дебатът за културата като обект на поли-

тики. Статиите поставят под съмнение капацитета на сегменти от функционира-

щата система за културни политики да се справи с предизвикателствата на нас-

тоящата криза и разглеждат кризата като акселератор на промени в системата: 

на взаимовръзките „култура – дигитални технологии“ (Сгурев); на модела за уп-

равление на веригата на ценностите и на културните екосистеми (Понте) и на 

концептуализирането на културата като креативна индустрия по аналогия със 

свободния пазар (Банкс). Политическите доклади анализират проблемите с ог-

лед на възможните реформи на съществуващата културно-политическа систе-

ма, така че да се запази статуквото при минимални сътресения за системата 

като цяло. Затова, въпреки, че са анализирали идентични проблеми, препоръ-

ките са за разработване и прилагане на антикризисни мерки като временни про-

грами за финансиране и такива за подобряване на взаимодействията в рамките 

на съществуващите екосистеми и за стимулиране на партньорства между кул-

турата и бизнеса, докато се преодолее кризата. 

Разминаването е особено видимо в разликата между оценката на Банкс 

за креативните индустрии като „немощен“ сектор още преди пандемията и 

оценката за „мощта“ на креативната икономика преди пандемичната криза в 

доклада „Възстановяване на Европа. Културната и творческа икономика преди 

и след кризата COVID-19“. В първият случай икономическият анализ на работ-

ната сила извежда пандемичната криза като фактор за поставяне под съмнение 

на една дълготрайно действаща концепция за културата като функция на паза-

ра. Във вторият случай, отново чрез икономически анализ, се формират препо-

ръки за политически усилия за възстановяване на нивата на икономическия 
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растеж преди пандемията и за пълноценното участие на креативната икономи-

ка в икономиката на ЕС.  

Както независимата научна експертиза, така и докладите с препоръки 

рефлектират дългосрочно разработвани и прилагани от културните политики 

приоритети и практики, чиято реализация се оказва предизвикателство в ситуа-

цията на пандемичната криза. Анализите се базират върху дългосрочни полити-

чески приоритети за развитие на културата в ЕС, но и върху концепции, въз-

приети през 90-те години на 20 век. Те се ситуират в рамките на относително 

кохерентностно дисциплинарно поле на културни политики и публичен мени-

джмънт, което работи с общи методи и съпоставим понятиен апарат като коли-

чествени и качествени методи, базирани в интердисциплинарни подходи от со-

циологически и икономически анализ, институционален анализ, теория на сис-

темите, прогнозиране, проектиране и др.   

От приемането на Лисабонската стратегия до момента стратегиите на ЕС 

се разработват за десет годишни политически цикли като по време на всеки 

един от циклите протичат процеси на постоянен монитиринг, един от инстру-

ментите, за който са политически експертни доклади. Въз основа на тези оцен-

ки приоритетите за следващия цикъл започват да се разработват към средата 

на предишния. Темата за силата на (дигиталните) технологии като ресурс за 

икономическо и социално развитие се появява за пръв път в политическите 

приоритети на ниво ЕС в Лисабонската стратегия (цикъл 2000 -2010), която е 

базирана върху концепцията за общества на знанието. Теоретичната основа на 

тази концепция може да бъде открита в теорията на Дракър за доминирането 

на умствения труд през 21 век и необходимостта от съответсващи на това про-

мени в моделите на мениджмънт, който да се адаптират към управляването на 

много по-динамични и гъвкави среди и върху визията, че управлението на про-

изводство на нематериалните стойности ще бъде по-важно от материалната 

продукция. В цикъла 2010 - 2020 и в рамковия стратегически документ „Европа 

2020: стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ концепцията 

за общества на знанието се надгражда с понятието за иновация, разбиран като 

сцепление между научните изследвания, бизнеса и ползите за обществото, кои-

то могат да бъдат проявени в конкретни, приложни подобрения. (Европа 2020). 

В съответствие с разбирането за иновацията като ресурс за социално приоб-

щаване, политиките на ниво ЕС подкрепят дигитализацията на културния сек-
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тор и лансират идеите за културно и социално предприемачество  и визията за 

креативният потенциал на сектора като видим в силата на културната инова-

ция. На макро ниво темата за взаимодействията култура-дигитални технологии- 

пазар е дълготрайно експонирана в полето на публичните политики. Културата 

и изкуствата се дефинират като политически сектор „Култура и креативност“ в 

рамките на цялостия модел за планиране на икономическо и социално разви-

тие на обществата по амбивалентен начин едновременно като ценни сами по 

себе си и като ресурс за политиките в цялост. Това е много ясно дефинирано и 

в актуалната версия на основния инструмент на културната политика на ниво 

ЕС -  „Креативна Европа (2021 - 2027)“:  „Програмата следва да взема предвид 

двойствения характер на секторите на културата и творчеството, като 

отчита присъщата и художествената стойност на културата, от една 

страна, и икономическата стойност на тези сектори, от друга, включител-

но техния цялостен принос за растежа и конкурентоспособността, твор-

чеството и, иновациите, междукултурния диалог, социалното сближаване и 

създаването на знания.“22. 

Програмата е разработена и приета преди пандемичната криза и стиму-

лирането на дигиталната трансформация на ККС е нейн важен приоритет.  Тя 

адресира същите проблеми, пред които са изправени културните организации 

поради пандемичната криза: засилването на конкуренцията със световни игра-

чи на дигиталния пазар; дигиталната трансформация като фактор за сериозни 

промени на всички звена по веригата за създаване и разпространение на цен-

ности; фрагментацията на културният пазар в ЕС поради езиковото и културно 

многообразие.23 В съответствие с тези предизвикателства като основна цел на 

програмата е изведена: „Новата програма „Творческа Европа“ има за цел да 

предложи възможности за работещите в секторите да разработват нова-

торски в технологично и художествено отношение европейски трансгра-

нични инициативи, чиято цел са обменът, съвместното творчество, съв-

местните продукции и разпространението на европейски произведения, как-

то и да направят тези произведения достъпни за широка и разнообразна 

                                                 
22 Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно предложението за рег-

ламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 

2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD)) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0323_BG.html , последно посетен 16 октомври 

2021, с. 1. 
23 Пак там, с. 4-6. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0323_BG.html
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публика. С програмата ще се активизира изпробването на нови стопански 

модели, позволяващи на творците да се възползват по най-добрия начин от 

цифровите технологии за творене и привличане на публика.“24. 

При формирането на политиките и финансиращите програми на ЕС се 

търси усилване на техните ефекти чрез синергия между различните политичес-

ки сектори. Това се отнася и за Креативна Европа като в новият цикъл се пред-

вижда усилването на синергиите с програми, подкрепящи развитието на техно-

логиите и иновациите. Конкретни примери са проектираните синергии с програ-

мата „Цифрова Европа“ чрез продължаването на дейностите по разгръщане, 

свързани със стратегията за цифровите технологии в културата #Digital4Culture 

и водещият проект относно цифровата трансформация на сектора на културно-

то наследство чрез програмата Европеана. Като нов подход към образова-

нието в сферата на изкуствата и културата и към художествените изследвания 

се въвежда наука, технологии, инженерство, изкуства и математика (НТИИМ) 

вместо досегашния наука, технологии, инженерство и математика (НТИМ). Тази 

промяна е отразена институционално в дейностите на Европейски Институт за 

Иновации и Технологии (European Institute of Innovation and Technology), който в 

новият цикъл ще стане важно звено за управлението на програма S + T + ARTS 

(наука + технологии + изкуства), програма Европеана (за дигитална трансфор-

мация на културното наследство и творчески проекти), както и в управлението 

на предвиждани програми за изкуства и дигитална трансформация на образо-

ванието.  

Програмата Креативна Европа е представителна за формулиране на 

дългосрочната политическа визия на ниво ЕС и тя проектира механизми и инс-

трументи за баланс между стимулиране на икономическата и социална комер-

сиализация на сектора Култура и креативност и удържането на културната еко-

система като ядра от професионалисти в изкуствата, които да имат поле за сво-

бодни експерименти. Дигиталната трансформация и заплахите за културната 

екосистема и професионалистите в нея, които възникват при развитието на кул-

турния пазар като дигитален не са нови фактори, излезли на дневен ред в ре-

зултат на пандемичната криза. Новото е усещането за свръх-ускорение на про-

цесите, за загуба на управляемост на балансите, което безспорно е много по-

                                                 
24 Пак там, с. 2. 
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силно в първите месеци на кризата, отколкото година след това. Затова тук ще 

маркирам посоките на по-дълосрочна реконструкция на системата за културни 

политики на ЕС към момента на утвърждаване на действащите и днес конвен-

ции и консенсуси, които формират линии на кохеретност на дискурса за култур-

ни политики.  

Съременните концепции за културни политики на ЕС са разработени и 

систематизирани през 90-те години на 20 век в отговор на комплексни предиз-

викателства пред културния сектор, предизвикани от радикалното разместване 

на властовите и икономически центрове след 1989. Разпадането на социалис-

тическият лагер и проектът за разширяване на ЕС поставят въпроса как ще бъ-

дат идеологически интегрирани културно политическите системи на постсоциа-

листическите държави при предстоящото разширяване на ЕС. От друга страна 

рестрикциите в публичното финансиране и конкретно в културния сектор, нало-

жени от неолибералните реформи в западните демокрации през 80-те налагат 

разработване не само на програма за реформи на културните сектори, но и на 

нови концепции за финансиране и управление на културата, които да дойдат на 

мястото на протекционистките държавни политики, както на Изток, така и на За-

пад. Така че спешната потребност от преформулиране на политическите моти-

ви за подкрепа на изкуствата в съответствие с идеологическия колапс на проти-

поставянията по време на Студената война съвпада с вече съществуващите 

икономически реалности на редуциране на държавните протекции. Отхвърля-

нето на модела, прилаган от политическата власт в държавите от социалисти-

ческия лагер и от тоталитарните режими, е важна отправна точка за изграждане 

на легитимационен ресурс за посткомунистическите културните политики като 

деидеологизирани и базирани не върху властова поръчка за производство и 

възпроизводство на (господстващите и правилни) ценности, а върху идеята за 

целева социална и икономическа ефективност, спрямо която да се проектира 

разпределението на публичните ресурси. Подобно на ситуацията в сегашната 

криза, фактори от различен порядък се катализират взаимно.   

Като отговор на предизвикателствата след 1989 година трябва да бъде 

отбелязан един кратък, но много важен текст на Ландри и Матарасо: „Баланси-

ращ акт: Двадесет и една стратегически дилеми в културната политика“, публи-
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куван през 199925.  Още в първите две изречения от книгата очертаните по-горе 

идеологически и икономически предизвикателства са интегрирани : „Епохата 

на командната икономика отмина. Правителствата по целия континент все 

повече признават границите на способността си да правят нещата да се 

случват.“26. Като рамкови дилеми, които определят дългосрочните стратеги-

чески приоритети са разгледани: Културата като изкуство или Културата като 

начин на живот; Културна демокрация или демократизация на културата; Кул-

турата като самооправдаваща се ценност или Културата като развитие; Изку-

ството като обществено благо или изкуството като условна дейност27. Важен 

момент в аргументацията на авторите е, че културата е „издържливо растение 

(hardly plant)“28 е устоявала на политическите и икономически турболенции след 

Втората Световна война, както на Изток, така и на Запад. Оттам се конкрети-

зират дилеми на финансирането, управлението и др. Авторите твърдят, че де-

финираните от тях стратегически дилеми не са избори или/или, а баланс между 

противоречия, които са представени като графични скали за подходи към уп-

равлението на културата, като комплексни избори, насочващи развитието към 

част от скалите с съответствие с рамковите приоритети. Като влиятелни за 

форматирането на дебата за полето на културни политики от 90-те могат да се 

посочат и докладите: „Да се In from the Margins. Принос към дебатът за култура 

и развитие“29 (  In from the Margins. 1996) A Contribusion to the Debate on Culture 

and Development in Europe.1996) и „Нашето творческо различие“ (1996) и „Твор-

ческа Европа“ (Creative Europe. 2002).  

Всички тези текстове разработват нов модел за културни политики. Пот-

ребностите от политически намеси спрямо културното поле са аргументирани 

като управленски решения за осигуряване на стимули, за разлика от предишния 

период на директна властова намеса чрез икономически и идеологически лос-

тове, успешно обобщен от Ландри и Матарасо като „командна икономика“. Съ-

ществена част от генезиса на съвременния дискурс за културни политики е въ-

                                                 
25 Matarasso, F., and C. Landry. 1999. Balancing Act: Twenty-one Strategic Dilemmas in Cultural Policy, 

Cultural Policies. Research and Development Unit, Policy Note No.4. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 

ISBN 92-871-3862-1 

 
26 Ibid, p. 7. 
27 Ibid. p. 11-21. 
28 Ibid, p. 17. 
29 In from the Margins. A Contribusion to the Debate on Culture and Development in Europe. A report prepared 

for the Council of Europe by the European Task Force on Culture and Development. September 1996. 
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веждането на инструменти за дефинирането на културата като обект на полити-

ките чрез интеграция на понятия, които са взаимствани от икономическите тео-

рии, критикуващи държавния протекционизъм в Западните демокрации след 

Втората световна война на автори като Питър Дракър, Майкъл Портър, Милтън 

Фридмън и др. Както е известно, тези теории влизат като политически инстру-

менти от менстрийма на неолибералната вълна при аргументиране и провеж-

дане на икономическите реформи през 80-те. Икономическите инструменти се 

са транспонирани към културния сектор чрез настойчивото аргументиране на 

силата на културата и на изкуствата като нейно ядро, които са самостойно и не-

подлежащо на „външно“ политическо и икономическо форматиране автономно 

поле на израз човешкия творчески потенциал и незаменим ресурс за отстоява-

не на свободата като основна демократична ценност. В това отношение пре-

кият идеологически ресурс за дефиниране на свободата на изкуствата е „ло-

шият пример“ на тоталитарните системи за тотална доминация на държавните 

протекции за култура и конкретно на културните политики на държавите от со-

циалистическият лагер. Доминирането от държавното финансиране се разглеж-

да като ключово условие за форматиране на изкуствата спрямо политическата 

и идеологическа поръчка и затова неприемливо от гледна точка на демокра-

тичните свободи.  

При формирането на концепцията за амбивалентност на свобода и зави-

симост на изкуствата спрямо политиките, могат да бъдат идентифицирани есте-

тически и философски концепции от втората половина на 20 век, и, особено 

постмарсистките критики на отношенията култура-властови структури (като кри-

тическата теория на Франкфурската школа и френският постструктурализъм), 

които са интегрирани с икономическите теории. Може да се реконструират две 

стратегии на интеграция.  

По-елементарната стратегия адресира техния критически потенциал към 

отношенията култура-структури на власт, насочен към близкото минало като 

противодействия на творци и интелектуалци срещу цензурата, упражнявана от 

властта. Критическите теории не са рефлектирани като теоретична основа, а са 

присвоени като предпоставено разбиране в съответствие с политическият прин-

цип, според който изкуствата са двойствено детерминирани като самоценност и 

като ресурс за икономическо и социално развитие.  Стратегическите дилеми на 

Ландри и Матарасо стъпват върху този икономически и идеологически дебат. 
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Затова те не са формулирани като дилеми за възможно позициониране спрямо 

политическите властови структури, нито като дилеми за извеждане на принципи 

на управление в корелация с полето на икономическа власт. Те рефлектират 

вече установен режим на властови отношения и предлагат работеща и до днес  

методология за баланс на антагонистични противоречия по вертикалата на 

властовите отношения, все едно са хоризотални взаимодействия вътре в кул-

турното поле. В края на 90-те години на 20 век тази интеграция вече се е слу-

чила и в тази система политиките са супервизия, все едно изкуствата стоят от-

въд политическата и икономическата принуда.   

Втората стратегия е продължаващ процес за инеграция на философски и 

икономически концепции като флуидни граници на културно политическият дис-

курс. Тя е белязана от сложни трансформации на понятия и инструменти, пре-

цизиране на конкретни мениджърски и управленски подходи за осигуряване на 

по-ефективна управляемост на културата.  

Дефинирането на потребността от „защита“ на автономията на изкуства-

та чрез публични субсидии се базира върху две важни и широко цитирани и до 

днес изследвания в областта на икономика на изкуствата30. Те аргументират, че 

изпълнителските изкуства като типичен представител на изкуствата на живия 

физически контакт са непълноценен пазарен играч и затова се нуждаят от фи-

нансова подкрепа много повече от културните индустрии. Публичните политики 

се явяват балансьор между саморегулацията на свободния пазар (по Хайек) и 

спецификите на изкуствата като атипичен и непълноценен пазарен играч и като 

представител на интересите на обществата. Ако се съпостави това базисно за 

политиките разделение живи изкуства-културни индустрии с концепцията за 

културната индустрия на Адорно-Хорхаймер като безотказно действаща едно-

измерна система за ценностна интеграция при късния капитализъм, може да се 

интерпретира присвояването и неутрализирането на нейния критически потен-

циал. Както е известно, според тях културната индустрия обхваща и подчинява 

всички форми на производство и техническо възпроизводство на изкуствата, 

които рано или късно се оказват присвоени и интергиранаи като полезни за под-

държането на капиталистическата система на господство, а автононията е (са-

                                                 
30 Baumol, W. and Bowen, W. Performing Arts, The Economic Dilemma: a Study of Problems common to 

Theater, Opera, Music, and Dance. New York, 1966; Throsby, C., G. Withers. The Economics of the perfor-

ming arts, NY, St. Martin’s. 1979. 
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мо) потенциал за излизане от системното действие. Съвременните културни по-

литики не отричат характеристиката на културната индустрия като тотален со-

циален и ценностен интегратор. В рамките на това всеобхватно понятие за кул-

турна индустрия се развиват изследвания за социалните и икономически прино-

си на креативната икономика, творческите индустрии. Както беше разгледано в 

докладите от последната година дефинирането сектор Култура и креативност 

като недостатъчно конкурентна индустрия обхваща всички изкуства и творчески 

дейности и се извежда като позитивно свойство на културата. Разширяването 

на понятието се използва като база за аргументиране на необходимостта да се 

осигурят публични инвестиции в свободата на некомерсиалния сегмент от из-

куствата, дефиниран чрез екпериментални и неидустриализирани сектори на 

„живия контакт“.  

Концепцията за верига на културните ценности стои в основата на карто-

графирането на културата и изкуствата като обект на управление и финансира-

не. Активното й прилагане след 1990-та се базира върху транспониране на тео-

рията на М. Портър за веригата на стойността като ключов политико-икономи-

чески инструмент за подобряване на конкурентноспособността чрез увеличава-

не на добавената стойност. Бурдийо концептуализира автономията на изкуство-

то като резултат от социално-властово конструиране, но, заедно с това, из-

граждането на полето като автомномно се явява условие за неговото структури-

ране. Понятието illusio е ключово за разбирането на „правилата на изкуството“ 

като рамка, в която фунционира полето. Определя го като условие за функцио-

нирането на игра, като същевременно е поне отчасти и резултат от нея, като ко-

лективната вяра в играта, в която свещената стойност на произведението е 

нейния залог. Производител на стойността на произведението на изкуството е 

не художникът, а полето на продукцията в качеството си на свят на вяра, който 

създава стойността на произведението на изкуството като фетиш, създавайки 

вярата в творческата мощ на художника31. Така за Бурдийо културата е проти-

вопоставянето, но и сцеплението между двете логики на утвърждаване на тво-

реца -  логиката на пазара, на властовото производство на позициите и в соци-

алното поле и чистото изкуство, вътрешното утвърждаване в съответното поле 

                                                 
31 Срав.: Бурдийо, П. Правилата на изкуството. Генезис и структура на литературното поле. С., Изд. Дом 

на науките за човека и обществото, 2004, сс. 368-370. 
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на културно производство. Историята на полетата се актуализира като постоян-

ни вътрешни борби за легитимност върху символната власт да се определят 

йерархиите вътре в самите полета, върху властта да се дефинира кой е творец 

и какво е произведение на изкуството спрямо правилата на изкуството, вътре в 

колективната вяра (illusio). Тя може да бъде идентифицирана като философски 

ресурс за трансформирането на веригата на стойността на Портър към изкуст-

вата, доколкото предлага модел на динамика на утвърждаване на културните 

ценности и за картографиране на институциите, а също и за идентифициране 

на заинтересованите позиции в широк спектър от политическата власт до биз-

неса. В тази рамка съвременните понятията за верига на културните ценности и 

културни екосистеми могат да се интерпретират като резултат от множество 

трансформации, благодарение на които се разработват теоретични и практи-

чески инструменти за постигане на управляемост институционалните структури 

и динамика на производство и възпроизводство на ценности, вътрешни за кул-

турното поле.  

Зад употребата на понятия като културна индустрия, креативна икономи-

ка, културна екосистема и верига на културните ценности могат да бъдат про-

следени продължителни и сложни процеси на трансформация на теории и пре-

цизиране на инструменти вътре в културно политическия дискурс, които осигу-

ряват широко интердисциплинарно поле за експертен дебат как да се поддържа 

баланс, базисните конвенции и консенсуси се формират след установяване на 

статукво, съответсващо на радикалните промени на властовите центрове след 

1989. Анализираният текст на Ландри – Матарасо е един от най-ярките примери 

за обобщаване и завършване на процеси на преосмисляне, в съответствие с 

идеите за идеологическа неутралност и икономическа ефективност на култур-

ните политики. Той разчертава хоризонти на бъдещето, затова той е много ши-

роко цитиран и досега. Важен е въпросът е доколко пандемичната криза е сиг-

нал за радикални промени в центровете на власт и, оттам доколко може да про-

дължи да фунционира този модел за културните политики като баланс на раз-

лични властови основания и доколко предстои нов дебат за концепциите на из-

следване на културата като политически обект. Но може би по-същественият 

въпрос е не какви са възможните промени в културно-политическата парадиг-

ма, а доколко културната парадигма може да предложи рефлексия върху акту-
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алните процеси на промените в системите на политическа и икономическа 

власт, които ускоряването на дигиталната трансформация е предизвикало.  
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Abstract: The article considers the current problem of the state of the environment, the work 

of institutions, their interaction with civil society - the crossroads between institutions and 

civil society in the formation of environmental policy in Bulgaria - as a field of interaction 

and/or conflict, and the mechanism for shaping environmental policy in the EU. 
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В разглеждания период темата за взаимодействието между институциите 

и гражданското  общество е особено актуална, защото в последните години ро-

лята на гражданското общество е определящ фактор при определението на об-

щественият дневен ред. Участието на гражданите се усеща във всички сфери, 

което определя и тяхната роля във формирането на основни политики. Все по-

честа е практиката властта да се допитва до мнението на гражданското обще-

ство и да търси кооперативност при взимане на решения и въвеждане на опре-

делени политики. В последните десетилетия тези взаимоотношения са все по-

ярки и осъзнати и за двете страни. Институциите до голяма степен се научиха, 

че не може да правят политики, без да се вслушват в мнението на гражданите. 

Ролята на гражданското общество в Европа, а и в България в частност, със си-

гурност носи усещането в обществото, че гражданите са дълбоко въвлечени в 

обществените процеси, от една страна, а от другата страна на тези взаимоот-

ношения стоят държавните институции. Показателна в това отношение е прак-

тиката преди да бъде приет един закон, той да се поставя на широко обще-

ствено обсъждане, като в специализираните комисии да участват представите-

ли и на гражданското общество. Взаимодействието между двата обществени 

субекта не подминава и интересите на гражданите в областта на околната сре-

да. Екологичната политика става все по-дискутирана тема, която вълнува ог-

ромна част от гражданското общество, понеже то осъзнато се тревожи за ней-

ното състояние. Често пъти представителите на гражданското общество са те-

зи, които алармират институциите за дадена проблемна ситуация или неред-

ност. Също така са коректив, когато държавата в лицето на своите институции 



 118 

не предприема нужните или никакви действия, по отношение на дадена еколо-

гична ситуация. Разбира се, тези взаимоотношения не могат да бъдат разглеж-

дани едностранно, те често пъти са поле на остри конфликти между гражданите 

и държавата. 

Консолидираните и жизнени демокрации зависят от наличието на незави-

сими институции, чиито специфичен властови баланс осъществява принципа за 

разделението на властите. В исторически план процесът на изграждането на 

съвременната институционалната демократична инфраструктура е нелек про-

цес, който често е бил съпътстван от кърваво извоюване на правото на гражда-

ните да живеят в общества, в които правилата действат еднакво за всички. На 

тази база е sine qua non1 за прогреса на обществата, намирайки правилната 

пропорция за необходимата доза запазване от старото и необходимата доза 

внедряване на новото, в смисъла на съзидателното разрушение (creative des-

truction)2. В този смисъл действията на гражданите и институциите за постигане 

на устойчива политика в областта на околната среда са креативно разрушение, 

защото нищо не е било постигнато без елемент на принуда – принуда от страна 

на институциите при въвеждане на нова устойчива политика, както и принуда от 

страна на гражданското общество спрямо институциите, когато те провеждат 

или по-скоро не провеждат нужната политика и действия в областта на окол-

ната среда. Този процес е особено характерен за съвременните демократични 

общества, в развити граждански общества и адекватно действащи институции. 

Условието, без което не можем,  със сигурност е запазването на околната 

среда, от която  човекът е част, но която експлоатира, сякаш е извън нея. Окол-

на среда е всичко около нас, а ние сме част от нея и независимо от технологич-

ния прогрес, желанието за натрупване на капитал не е намаляло, което е зас-

трашаващ фактор в отношенията между човека и околната среда. От една 

страна околната среда е условието, без което не можем, а от друга е наличието 

на независими институции, чиито специфичен властови баланс осъществява 

принципа за разделението на властите. Това обвързване на пръв поглед звучи 

далечно, но на втори и всеки по-задълбочен поглед/анализ става ясно, че връз-

ката е правопропорционална. Както твърдят Хамилтън и Макинтош в своята 

                                                 
1 Sine qua non или Conditio sine qua non е термин, който първоначално се използва в римското право и 

означава условие, без което не може. 
2 Славев, Т. Работещи институции – фактор за развитие. В.: https://www.president.bg/docs/1484037807.pdf 
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статия „Опазването на околната среда и екологията“: Опазването на околната 

среда винаги е било практикувано от хората под една или друга форма. Въп-

реки това, тъй като антропогенният натиск върху околната среда ескалира през 

последния век, необходимостта от системно опазване на околната среда се е 

увеличила. Това доведе до значително експериментиране с вътрешни и между-

народни мерки, които се използват за постигане на целите за опазване на окол-

ната среда. Някои от тях бяха успешни, но цялостната картина е на провал3 

Днес обаче, заплахата, породена от изменението на климата, добави по-голяма 

неотложност към натиска за ефективни международни договорености за управ-

ление на околната среда. Именно, заради условието, без което не можем – въз-

духът, който дишаме 

За да бъде  разгледана темата коректно, следва да се анализира също и  

европейският й контекст, свързан с политиката в областта на околната среда. 

Преди да обвържем политикоправещите институции с гражданското общество и 

взаимодействието помежду им, е нужно да се обърне внимание на политиката в 

областта на околната среда и институциите, свързани с нея в Европа. Днес спо-

койно можем да твърдим, че е изминат дълъг път в това отношение и е постиг-

нат голям напредък в законодателството на Европа в областта на опазването 

на околната среда. Днес тази тема придоби и още едно ново звучене, в навече-

рието на т.нар. Зелена сделка за Европа или осъществяването на Зеленият ев-

ропейски пакт, именно превръщането на Европа в първия неутрален по отно-

шение на климата континент в света до 2050 г., е неговата цел4. 

 В тази връзка документът „ПОДГОТВЕНИ ЗА ЦЕЛ 55“ („FIT FOR 55“): 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА ДО 2030 Г. ПО ПЪ-

ТЯ КЪМ НЕУТРАЛНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА, приет на 14 юли 2021 

г. от Европейската комисия е особено актуален. В него е отбелязано следното: 

Сегашният момент е решаващ за световните действия в отговор на бед-

ствията, свързани с климата и биологичното разнообразие. Ние сме послед-

ното поколение, което все още може да реагира навреме. Това десетилетие е 

моментът, в който или ще успеем да изпълним ангажиментите си по Парижкото 

споразумение в интерес на здравето, благосъстоянието и просперитета на 

                                                 
3 Hamilton, С., A. Macintosh, in Encyclopedia of Ecology, 2008, Environmental Protection and Ecology.  

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-protection. ISBN 978-0-08-

045405-4 
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg 



 120 

всички, или ще се провалим. ЕС даде пример като постави амбициозни цели за 

намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с емисиите от 

1990 г. и за превръщане на Европа в първия неутрален по отношение на клима-

та континент до 2050 г. Тези цели вече не са стремежи или амбиции, а задъл-

жения, заложени в първия европейски законодателен акт за климата, които съз-

дават нови възможности за иновации, инвестиции и работни места. 

В този дух, с пакета от предложения се стремим да направим ЕС „подгот-

вен за цел 55“ и да постигнем коренната промяна, необходима за нашата ико-

номика, общество и промишленост. Това е колективна отговорност и възмож-

ност, която трябва да бъде достъпна за всички, независимо дали са иноватори 

и инвеститори, предприятия и градове, или потребители, домакинства и физи-

чески лица. Всички имаме полза от повече пространство за природата, по-чист 

въздух, по-хладни и по-зелени градове, по-здрави граждани, по-ниско потребле-

ние на енергия и по-ниски сметки, както и от нови работни места, технологии и 

възможности за бизнеса. По какъв начин ще успеем възможно най-бързо и 

справедливо да донесем тези ползи на всички, като същевременно укрепим на-

шата конкурентоспособност, създадем работни места за бъдещето и се спра-

вим с разходите и въздействието на прехода - това е предизвикателството, кое-

то ще трябва да преодолеем, за да постигнем екологичния преход на ЕС. 

В документа още е отбелязано, че като действаме, преди да сме достиг-

нали необратими повратни точки, ще успеем да направляваме тази трансфор-

мация, вместо просто да реагираме и да се адаптираме към нея. Въпреки че 

цената на бездействието е очевидно по-висока от разходите за осъществяване 

на нашите амбиции в областта на климата, сухите цифри не могат да опишат 

сериозните последствия, които ще настъпят, ако продължаваме да не пред-

приемаме нищо. Бездействието може да доведе до нови разделителни линии: 

между хората, които могат да си позволят чисти, модерни технологии, базирани 

на възобновяеми източници, и хората, които нямат друга алтернатива, освен да 

използват старомодните и замърсяващи такива. Следващите поколения ще по-

несат тежестта на все по-честите и по-интензивни бури, горски пожари, суши и 

наводнения, както и на конфликтите, които те биха могли да предизвикат по 

света. Затова справянето с тези кризи е въпрос на солидарност между поколе-

нията и нациите. Това, което ще постигнем през следващото десетилетие, ще 

определи бъдещето на нашите деца. Ето защо наблюдаваме постоянна и на-
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растваща обществена подкрепа за амбициите и действията в областта на кли-

мата. Особено младите хора, включително днешните подрастващи, които са 

носители на промяната, апелират за засилване на действията за борба с изме-

нението на климата и призовават правителствата и ЕС да предприемат реши-

телни и незабавни стъпки за опазване на климата и околната среда за след-

ващите поколения. 

Днешните предложения се основават на политики и законодателни акто-

ве, които Европейският съюз вече е въвел. С Европейския зелен пакт се поста-

виха основите на тази коренна промяна. В него бяха определени градивните 

елементи за утрешната икономика със забележителни стратегии в областта на 

биологичното разнообразие, кръговата икономика, нулевото замърсяване, ус-

тойчивата и интелигентна мобилност, вълната на саниране, устойчивата храна, 

водорода, батериите, енергията от възобновяеми източници в морето и много 

други. В подкрепа на прехода са предвидени безпрецедентни ресурси, като на-

пример в плана за възстановяване на ЕС, инструмента за възстановяване Next-

GenerationEU, най-малко 37% от чиито средства са предназначени за екологич-

ния преход, следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г. или чрез 

постоянния акцент върху устойчивото финансиране и отключването на частни 

инвестиции. Ще продължим да мобилизираме всички политики на ЕС в подкре-

па на прехода към неутралност по отношение на климата, включително поли-

тиките в областта на научните изследвания, уменията, промишлеността, конку-

ренцията и търговията.  

Пакетът се гради също така върху ясни доказателства както за необходи-

мостта от постигане на целта за 2030 г., така и за възможно най-добрия и спра-

ведлив начин, по който можем да я постигнем. В Плана във връзка с целта в об-

ластта на климата за 2030 г. бе извършена оценка на възможностите и разхо-

дите за екологичния преход и се установи, че балансът ще бъде положителен, 

ако направим правилното съчетание на политики. По този начин се потвърж-

дава максимата, че това, което е добро за планетата, е добро за хората и ико-

номиката, както показва прирастът на икономиката с над 62 % от 1990 г. насам 

при същевременен спад на емисиите с 24 %, което ясно подчертава, че иконо-

мическият растеж не е обвързан с емисиите на CO2. 

Опитът и знанията, заложени в този пакет, го превръщат в най-изчерпа-

телния набор от предложения, който Комисията някога е представяла в област-
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та на климата и енергетиката. С него се полагат устоите за нови работни места, 

издръжлива и устойчива европейска икономика за бъдещето. Пакетът ще бъде 

регулаторната основа за постигане на нашите цели по справедлив, икономи-

чески ефективен и конкурентен начин. В него се определя цена на въглеродни-

те емисии за повече сектори, което ще донесе значителни допълнителни при-

ходи, за да се гарантира справедлив преход, и ще направи чистите решения по-

евтини. С пакета се подкрепя използването на повече енергия от възобновяеми 

източници и реализирането на по-големи икономии на енергия. Улесняват се 

нарастващите продажби на чисти нови превозни средства и по-екологосъобраз-

ни транспортни горива. Пакетът ще позволи на индустрията да ръководи прехо-

да и ще ѝ даде необходимата сигурност, за да се стимулират инвестициите и 

иновациите. В него се поставя акцент върху данъчното облагане на енергий-

ните източници в съответствие с нашите цели в областта на климата и околна-

та среда. Пакетът привежда в действие принципа „замърсителят плаща“. При-

родата успява да премахва все по-малко въглерод от атмосферата. Целта на 

пакета е тази тенденция да се обърне и да се гарантира, че нашите цели в об-

ластта на климата няма да бъдат подкопани от опасността от изместване на 

въглеродни емисии, като се насърчат действията в областта на климата в све-

товен мащаб.  

Пакетът „Подготвени за цел 55“ затвърждава позицията на ЕС като све-

товен лидер, който с действията си служи за пример в борбата срещу измене-

нието на климата. Действията единствено от страна на ЕС обаче не са доста-

тъчни и не могат да постигнат глобалното намаляване на емисиите, от което се 

нуждае светът. ЕС остава напълно ангажиран с многостранния световен ред и 

призовава партньорите по целия свят да си сътрудничат. Поради тази причина 

ЕС работи заедно с Г-7, Г-20 и други международни партньори, за да покаже, че 

по-амбициозните цели в областта на климата могат да вървят ръка за ръка с 

икономическия просперитет и устойчивия растеж. Преди решаващата 26-та 

Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на 

климата („COP26“) в Глазгоу през ноември 2021 г., настоящият набор от пред-

ложения има за цел да определи програма за съвместна работа с останалия 
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свят за постигането на екологичен преход, който да се справи с екзистен-

циалните заплахи и да създаде нови възможности за всички5.  

Казаното по-горе като че ли не кореспондира изцяло със събитията  

от  срещата на върха, посветена на опазването на околната среда, в Глаз-

гоу, проведена на 2 ноември 2021 г., където световните лидери изразиха 

своята загриженост и призоваха за неотложни днешни действие сппямо нас-

тъпващата промяна в климата. Тази среща прави впечатление, че най-голе-

мите държави не се ангажираха с конкретни мерки - САЩ, Китай и Русия. Да, 

те не са част от ЕС, но какво би станало, когато Европа постигне тази 

неутралност по отношение на климата, а големите икономически сили не 

участват? Как би могло да се работи „на парче“ върху общата ни планета? 

До каква степен биха били ефикасни приложените мерки и нововъведения 

към устойчиво развитие, ако те не са приложими навсякъде? 

Във връзка с политиката за околната среда, на страницата на Европей-

ския парламент е записано, че: Членове 11, 191, 192 и 193 от Договора за функ-

ционирането на Европейския съюз (ДФЕС), същия има правомощия да пред-

приема действия по всички въпроси на политиката в областта на околната сре-

да като замърсяването на въздуха и водата, управлението на отпадъците и из-

менението на климата. Правомощията му за действие се ограничават от прин-

ципа на субсидиарност и от изискването за единодушно съгласие в Съвета по 

въпроси от фискален характер, въпроси, свързани с градското и териториално-

то устройство, земеползването, количественото управление на водните ресур-

си, избора на енергийни източници и структурата на енергийните доставки. 

Европейската политика в областта на околната среда води началото си 

от Европейския съвет, състоял се в Париж през октомври 1972 г., на който дър-

жавните или правителствените ръководители (след провеждането на първата 

конференция на ООН относно околната среда) заявиха необходимостта от по-

литика на Общността в областта на околната среда, която да придружава ико-

номическото развитие, и призоваха за изготвянето на програма за действие. В 

Единния европейски акт от 1987 г. беше въведен нов раздел „Околна среда“, 

чрез който се осигури първото правно основание за обща политика в областта 

на околна среда, с цел да се запази качеството на околната среда, да се защи-

                                                 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550 
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тава човешкото здраве и да се гарантира рационално използване на природ-

ните ресурси. С последвалите преразглеждания на договорите ангажиментът, 

който пое Общността за опазване на околната среда, се утвърди още повече, 

както и ролята на Европейския парламент за неговото развитие. С Договора от 

Маастрихт (1993 г.) околната среда стана официално област на политиката на 

ЕС, беше въведена процедурата на съвместно вземане на решение и гласува-

нето с квалифицирано мнозинство в Съвета се възприе като обичайна практи-

ка. С Договора от Амстердам (1999 г.) беше установено задължението опазва-

нето на околната среда да се интегрира във всички секторни политики на ЕС с 

цел насърчаване на устойчиво развитие. „Борбата с изменението на климата“ 

беше определена като специфична цел в Договора от Лисабон (2009 г.), също 

както и устойчивото развитие в отношенията с трети държави. Правосубект-

ността осигури на ЕС способността да сключва международни споразумения. 

Общи принципи в политиката в областта на околна среда на ЕС се осно-

вава на принципа на предпазните мерки, принципа на превантивните действия 

и принципа на отстраняване на замърсяването при източника, както и на прин-

ципа „замърсителят плаща“. Принципът на предпазните мерки е инструмент за 

управление на риска, който може да се прилага, когато съществува научна не-

сигурност във връзка с предполагаем риск за човешкото здраве или околната 

среда, произтичащ от определено действие, или политика. Например в случай 

на съмнения във връзка с потенциално опасното въздействие на даден продукт 

и ако продължава да съществува несигурност след изготвянето на обективна 

научна оценка, могат да бъдат дадени инструкции за прекратяване на разпро-

странението на въпросния продукт, или за изтеглянето му от пазара. Този вид 

мерки трябва да бъдат недискриминационни и пропорционални, а пък и трябва 

да се преразглеждат при получаване на допълнителна научна информация. 

Принципът „замърсителят плаща“ се прилага въз основа на Директивата 

относно екологичната отговорност, с която се цели предотвратяване или от-

страняване на щети за околната среда по отношение на защитени видове или 

природни местообитания, води и почви. При някои професионални дейности, 

например превоз на опасни вещества, или дейности, при които има заустване 

във вода, операторите трябва да предприемат превантивни мерки в случай на 

непосредствена опасност за околната среда. Ако вече е нанесена щета, те са 

длъжни да предприемат подходящи мерки за отстраняването ѝ и заплащат 
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свързаните с това разходи. Обхватът на директивата беше разширяван три пъ-

ти, за да бъдат включени съответно управлението на отпадъци от миннодобив-

ната промишленост, управлението на местата за съхранение в геоложки фор-

мации и безопасността при добив на нефт и газ в морски райони. 

Освен това интегрирането на въпросите във връзка с околната среда в 

други области на политиката на ЕС стана важна концепция в европейската по-

литика, след като се прояви за първи път вследствие на инициатива на Евро-

пейския съвет, състоял се в Кардиф през 1998 г. През последните години инте-

грирането на политиката в областта на околната среда отбеляза съществен на-

предък, например в областта на енергийната политика, както е отразено в пара-

лелно разработвания законодателен пакет на ЕС в областта на климата и енер-

гетиката, или в Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна 

нисковъглеродна икономика. 

Комисията изготвя програми за действие в областта на околната среда, 

от 1973 г. до днес. Тези  многогодишни програми за действие за околната сре-

да, очертаващи предстоящите законодателни предложения и целите на полити-

ката в областта на околната среда на ЕС. През 2013 г. Съветът и Парламентът 

приеха Седмата програма на ЕС за действие за околната среда за периода до 

2020 г., озаглавена „Благоденствие в рамките на нашата планета“. Като се ос-

новава на няколко стратегически инициативи, програмата определя девет прио-

ритетни цели, сред които: опазването на природата; по-голяма екологична ус-

тойчивост; устойчив растеж с ниска въглеродна интензивност при ефективно 

използване на ресурсите и борбата срещу свързаните с околната среда риско-

ве за здравето. В програмата се подчертава също така необходимостта от по-

добро прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда, от 

съвременна наука, от инвестиции и от интегриране на свързаните с околната 

среда аспекти в другите политики. 

През 2001 г. ЕС въведе своята стратегия за устойчиво развитие, с която 

допълни по-ранната Лисабонска стратегия за насърчаването на растежа и зае-

тостта с измерение, свързано с околната среда. Обновена през 2006 г., за да 

съчетае вътрешното и международното измерение на устойчивото развитие, 

преразгледаната стратегия на ЕС за устойчиво развитие се стреми към непре-

къснато усъвършенстване на качеството на живота чрез насърчаване на прос-

перитета, опазване на околната среда и социално сближаване. В съответствие 
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с тези цели стратегията „Европа 2020“ за растеж цели постигането на „интели-

гентен, устойчив и приобщаващ растеж“. В рамките на стратегията водещата 

инициатива за ефективно използване на ресурсите в Европа сочи пътя към ус-

тойчив растеж и подкрепя преминаването към нисковъглеродна икономика с 

ефективно използване на ресурсите. Освен това през 2011 г. ЕС пое анга-

жимент да спре загубата на биологично разнообразие и екосистемни услуги до 

2020 г. (стратегия на ЕС за биологичното разнообразие). 

ЕС е главно действащо лице в международните преговори във връзка с 

околната среда. Той е страна по множество споразумения в областта на окол-

ната среда от световен, регионален или подрегионален мащаб по широк кръг 

от въпроси като опазването на природата и на биологичното разнообразие, из-

менението на климата и трансграничното замърсяване на въздуха или водата. 

На Десетата конференция на страните по Конвенцията за биологично разнооб-

разие, която се състоя в Нагоя (Япония) през 2010 г., ЕС допринесе съществено 

за постигането на споразумение относно глобална стратегия за спиране на за-

губата на биологично разнообразие до 2020 г. Съюзът подпомогна също така 

оформянето на няколко важни международни споразумения през 2015 г. на 

равнището на ООН, като Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие (която 

включва 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) и 169 подцели), Парижкото 

споразумение за изменението на климата и Рамковата програма от Сендай за 

намаляване на риска от бедствия. През същата година ЕС стана и страна по 

Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата 

фауна и флора (CITES). 

Някои проекти (частни или публични), които има вероятност да окажат 

съществено въздействие върху околната среда, като изграждането на автома-

гистрала или летище, подлежат на оценка на въздействието върху околната 

среда (ОВОС). По същия начин някои публични планове и програми (например 

относно земеползването, транспорта, енергетиката, отпадъците или селското 

стопанство) подлежат на сходна процедура, наричана „стратегическа екологич-

на оценка“ (СЕО). В случая въпросите, свързани с околната среда, се включват 

още на етапа на планирането, а възможните последици се вземат предвид, 

преди проектът да бъде одобрен или разрешен, за да се гарантира висока сте-

пен на защита на околната среда. И в двата случая консултациите с обществе-

ността са основен компонент. Всичко това води началото си от Конвенцията от 
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Орхус, многостранно споразумение в областта на околната среда под егидата 

на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации 

(ИКЕ на ООН), която влезе в сила през 2001 г. и по която ЕС и всички негови 

държави членки са страни. Тя гарантира три права на обществеността: участие 

на обществеността в процеса на вземане на решения относно околната среда, 

достъп до информация относно околната среда, с която разполагат публичните 

органи (например относно състоянието на околната среда, или здравето на чо-

века, ако е засегнато от състоянието на околната среда), и правото на достъп 

до правосъдие, когато другите две права не са били зачетени. 

Законодателството на ЕС в областта на околната среда продължава раз-

витието си от 70-те години на 20-и век до днес. Стотици директиви, регламенти 

и решения са в сила понастоящем в тази област. Но ефективността на полити-

ката на ЕС в областта на околната среда се определя до голяма степен от из-

пълнението ѝ на национално, регионално и местно равнище, като незадоволи-

телното прилагане и изпълнение продължават да бъдат важен проблем. Мони-

торингът е от решаващо значение – както на състоянието на околната среда, 

така и на степента на изпълнение на законодателството на ЕС в областта на 

околната среда. 

За да се противодейства на големите разлики в степента на изпълнение 

сред държавите членки, през 2001 г. Европейският парламент и Съветът прие-

ха (незадължителни) минимални стандарти за инспекциите на околната среда. 

С цел подобряване на прилагането на законодателството на ЕС в областта на 

околната среда държавите членки трябва да прилагат ефективни, пропорцио-

нални и възпиращи наказателноправни санкции за най-тежките престъпления 

във връзка с околната среда. Те включват например: незаконната емисия или 

изпускане на вещества във въздуха, водата или почвата; незаконната търговия 

с екземпляри от дивата флора и фауна; незаконната търговия с озоноразруша-

ващи вещества; незаконния превоз или изхвърляне на отпадъци. Мрежата на 

Европейския съюз за прилагане и спазване на законодателството в областта на 

околната среда (IMPEL) е международна мрежа на органите, отговарящи за 

околната среда, на държавите членки, на страните в процес на присъединяване 

и на страните-кандидатки, както и на Норвегия, която беше създадена, за да се 

даде тласък на изпълнението чрез осигуряването на платформа за лицата, из-
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готвящи политиките, инспекторите по околната среда и служителите на право-

прилагащите органи, чрез която да обменят идеи и най-добри практики. 

През май 2016 г. Комисията започна преглед на изпълнението на полити-

ките за околната среда - нов инструмент, разработен с цел да помогне за пости-

гане на пълно изпълнение на законодателството на ЕС в областта на околната 

среда, който се прилага съвместно с неговата „проверка на пригодността“ (Про-

грама за пригодност и резултатност на регулаторната рамка – „REFIT“) на за-

дълженията за мониторинг и докладване съобразно действащото законодател-

ство на ЕС, за да се опрости и да се намалят свързаните с него разходи. 

През 1990 г. в Копенхаген бе създадена Европейската агенция за околна 

среда (ЕАОС), за да подкрепя изготвянето, изпълнението и оценката на полити-

ката в областта на околната среда и да осигурява на широката общественост 

информация по тези въпроси. Тази агенция на ЕС (отворена за членство за 

трети държави) отговаря за осигуряването на надеждна и независима инфор-

мация относно състоянието на околната среда и перспективите в тази област. 

Тя следователно събира, управлява и анализира данни и координира Европей-

ската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet). За да се 

помогне на лицата, определящи политиките, да вземат информирани решения 

и да създават законодателство и политики в областта на околната среда, ЕС 

изпълнява също така европейската програма за мониторинг на Земята („Копер-

ник“), която наред с другото разглежда въпроси в областта на изменението на 

почвите, моретата, атмосферата и климата. По отношение на замърсителите, 

които се изпускат във въздуха, водите и почвите, както и на преноса на отпадъ-

ци извън обектите и на замърсители в отпадъчните води, Европейският регис-

тър за изпускането и преноса на замърсители (E-PRTR) осигурява основни дан-

ни относно околната среда от над 30 000 промишлени обекта в ЕС, а също така 

в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия и Швейцария. Регистърът е пуб-

лично достъпен в интернет, без заплащане на такси. 

Европейският парламент играе важна роля при формулирането на зако-

нодателството на ЕС в областта на околната среда. По време на осмия пар-

ламентарен мандат той работи по законодателство, произтичащо от плана за 

действие за кръгова икономика (относно отпадъците, батериите, излезлите от 

употреба превозни средства, депонирането и др.), въпроси във връзка с изме-

нението на климата (ратификация на Парижкото споразумение, разпределяне 
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на усилията, отчитане на земеползването, промени в земеползването и гор-

ското стопанство в ангажиментите за борба с изменението на климата на Съю-

за, реформа на Схемата за търговия с емисии и др.) и още много други. 

Парламентът неколкократно призна необходимостта от подобрено изпъл-

нение, което да бъде основен приоритет. В резолюция от 2013 г., озаглавена 

„Подобряването на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната сре-

да: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за ре-

акция“, той разкритикува незадоволителната степен на изпълнение на законо-

дателството в областта на околната среда от страна на държавите членки и от-

прави няколко препоръки за по-ефикасно изпълнение, например чрез разпро-

странението на най-добри практики между държавите членки и между регио-

налните и местните органи. В своята позиция относно настоящата програма за 

действие за околната среда, Парламентът подчерта също необходимостта от 

по-строго прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда. 

Освен това призова и за по-голяма сигурност на инвестициите в подкрепа на 

политиката в областта на околната среда, а и за усилия за борба с изменението 

на климата, както и за отчитане в по-голяма степен и по-добре на въпросите, 

свързани с околната среда, в другите политики6. 

Политиката в областта на околната среда включва множество елементи, 

които оказват влияние върху състоянието на околната среда. Такива елементи 

са: човешка дейност, туризъм и околна среда, транспорт и околна среда, селско 

стопанство и околна среда, горско стопанство и околна среда, промишленост и 

околната среда, енергетика и околната среда, съвременна екология, замърся-

ване на въздуха, рециклиране на отпадъци, управление на ресурси, защита на 

почвите, градска екология, пестициди и органични вещества, морска екология. 

Това е комплексна сфера на дейност, която обхваща всички човешки дейности, 

без изключение. 

В продължение на много години и по-специално на Съвета в Гьотеборг 

през 2001 г. лидерите на ЕС признават, че околната среда не е изолиран въп-

рос, който се ограничава до националните граници. Решенията, взети в други 

области, от транспорта и земеделието до разширяването и международната 

търговия и развитие, оказват благотворно или неблаготворно влияние върху 

                                                 
6 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/71 
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нея. За да се подобри качеството на живота за бъдещите поколения, всички по-

литики и дейности на Съюза трябва да вземат предвид околната среда. Това се 

нарича "устойчиво развитие": намирането на баланс между опазването на окол-

ната среда, икономическия прогрес и социалното развитие. Ролята на ЕС е да 

поддържа и координира усилията на страните-членки и да проверява дали пра-

вителствата спазват ангажиментите, които са поели. ЕС като такъв е основният 

източник на законодателство в областта на околната среда. Съвременната еко-

логична политика обхваща седем ключови области: замърсяване на въздуха, 

рециклиране на отпадъци, управление на ресурси, защита на почвите, градска 

екология, разумна употреба на пестициди и морска екология. 

Необходимо е да се консумират по-малко естествени ресурси и да се на-

мерят начини за по-добрата им употреба. Животът в здравословна околна сре-

да е право на всеки гражданин, също толкова важен за качеството на човешкия 

живот, колкото и приемливото равнище на материални и социални ресурси. Ус-

тойчивото развитие и съобразяването с околната среда не са несъвместими с 

икономическите цели и заетостта. Чистите технологии, които също така спестя-

ват енергия, вече съществуват в няколко сфери на промишлената активност. 

Много нови работни места са създадени в различни области, свързани с опаз-

ването на околната среда. Бедността и разрушаването на околната среда са 

често пъти свързани. Най-често най-бедните народи на планетата са тези, кои-

то страдат най-тежко от мащабните поражения на околната среда. Следовател-

но околната среда в по-малко развитите страни трябва да е също грижа на ЕС. 

В Римските договори от 1958 г. не бе предвидена компетентност за еко-

логичната политика. На увеличаващото се замърсяване на околната среда дър-

жавите членки на ЕО реагираха на национално ниво. Но като проблем, над-

хвърлящ границите на отделните страни, замърсяването на околната среда не 

може да бъде преодоляно ефективно чрез национална политика. Тъй като на-

ред с това различните национални мерки и отговарящите на околната среда 

норми за производство в увеличаваща се степен се оказаха търговски пречки в 

рамките на Общия пазар и извън него, то апелът за екологични действия бе чут 

на нивото на Общността. Малко след първата конференция на ООН за околна-

та среда на човека през юни 1972 г. една среща на върха на държавите членки 

на Европейската общност призовава Европейската комисия да разработи про-

грама за действие в областта на екологичната политика. Като правна основа 
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бяха посочени общите разпоредби на Договора за ЕИО, чл. 2, който добави към 

задачите на Общността и "постоянното и хармонично разширяване на икономи-

ката", както и чл. 235 от ДЕО (днес чл. 308 от ДЕО), който предоставя на ЕО 

компетенция за действие при "непредвидени случаи", както и чл. 100 от ДЕО 

(днес чл. 94 от ДЕО), който предвижда уеднаквяване на националните разпо-

редби, които са от значение за вътрешния пазар. На тази основа решения по 

правни актове можеше да взима Съветът, и то с пълно единодушие. Необхо-

димостта от обща политика в областта на екологията бе призната още през 70-

те години. Бе съставена правна уредба в областта на екологията на ЕАО от 

нормативни забрани. Наред с това, ЕО провеждаше екологически програми за 

действие, в които бе заложила съответни първостепенни директиви и цели. От 

80-те години насам централно място в тях заемат основните принципи за пре-

венция и предотвратяване. Стремежът и на петата програма беше да се постиг-

не допълнителен напредък в тази посока. Шестата програма за опазване на 

околната среда, обхваща периода 2001-2010, се концентрира върху опазването 

на климата, здравето, природата и многообразието на животинските видове, 

както и управлението на природните ресурси. Допълнително се тематизират и 

специалните проблеми на държавите кандидат членки. 

Със строги екологични норми Комисията, непрекъснато подкрепяна от ЕП 

и Съда на ЕО, иска да гарантира високо ниво на защита на Вътрешния пазар. В 

опазването на околната среда единични национални акции под формата на 

строги норми са допустими, ако не са непропорционални и не представляват 

скрита търговска тайна. Относително висок екологичен стандарт притежават 

преди всичко северните страни, същото се отнася за Германия и Австрия. 

Ефективността на екологичната законодателна уредба на ЕО зависи съществе-

но от участието на държавите членки, от реализирането и прилагането на уред-

бата по места. Многобройни производства за нарушаване на Договора в обла-

стта на екологията свидетелстват за дефицити в това отношение. В рамките на 

офанзивата за по-стриктно прилагане на законите в областта на екологията 

през януари 1997 г. комисията препоръча за първи път на ЕС да налага парич-

ни глоби в съответствие с чл. 228 от ДЕО. Комисията редовно докладва за при-

лагането на законодателната уредба и започва процедури пред Европейския 

съд. 
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От друга страна,  Комисията залага в областта на екологията наред с 

дълго действалото законодателство все повече на други мерки, например на 

икономически и данъчно - политически инструменти, както и на информационни 

и образователни мерки. От 1990 г. се води дискусия за данък на ЕО за въгле-

родния двуокис СО2. По принцип една компетентна за околната среда генерал-

на дирекция на Комисията в областта на екологията приканва към провеждане 

на данъчна реформа, която да предизвика преразпределяне на данъчната те-

жест от фактора работа към използване и замърсяване на екологичните ре-

сурси. Друга инициатива на Комисията, по която тя се стреми да постигне обща 

рамка, се отнася до отговорността към околната среда. Тя настоява за обща 

стратегия при ползването на химикали. Част от екополитиката на ЕС е и финан-

совото насърчаване на инвестиции с цел подобряване на околната среда, което 

се осъществява в рамките на регионалната, структурната и кохезионната поли-

тика, както и чрез инструмента за финансиране на околната среда ЛАЙФ. Евро-

пейската инвестиционна банка също отпуска заеми, например за изграждане на 

съоръжения за преработка на отпадъци и пречиствателни станции. Към новите 

мерки в областта на европейската екополитика спадат  наред с това и добро-

волни спогодби: от 1993 г. се връчва на съответно проверени продукти евро-

пейски екологичен знак, от 1995 г. фирмите могат да преминат през процедура 

за екологична проверка с получаване на сертификат за това. 

За да изпълни задължението си за природосъобразно действие във всич-

ки политически области, ЕС трябва да поеме и екологичната си отговорност и 

във външните отношения. В Маастрихт преодоляването на екологичните проб-

леми чрез международно сътрудничество стана част от екологичния каталог с 

набелязани в него цели. Самата ЕО е партньор по различни споразумения за 

опазване на околната среда. Нейните собствени споразумения с трети страни 

или групи от страни съдържат междувременно клауза за опазване на околната 

среда. 

Най-голямото предизвикателство в международната политика в областта 

опазване на околната среда се явява запазването климата на планетата. След 

продължителни международни преговори, при които ЕС се оказа с вързани ръ-

це, поради оказаната международна съпротива, в средата на 90-те години ус-
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пешно бе осъществено прекратяване на производството на FCKW7 и в центъра 

на усилията застана редуцирането на постоянно увеличаващото се отделяне 

във въздуха на действащи върху климата на планетата вредни газове. Уговор-

ката на срещата на върха на ООН в Рио де Жанейро през 1992 г. с цел за ста-

билизиране на тези емисии до 2000 г. на нивото на 1990 г. не можа да бъде 

постигната. На конференциите но ООН по въпросите за намаляване на емисия-

та на газовете, причиняващи парников ефект (въглероден двуокис, метан, азо-

тен двуокис) преди всичко заради нежеланието на САЩ. Залегналата в прото-

кола от Киото цел до 2010 г. общата емисия на газовете, причиняващи парни-

ков ефект, да бъде намалена с 8 %, сравнено с 1990 г., изглежда под въпрос 

след безуспешно протеклата среща на върха на ООН в Хага. Междувременно 

Комисията успя да сключи доброволно споразумение със Съюза на европей-

ските автомобилисти, според което до 2008 г. емисията на въглероден двуокис 

на новите леки автомобили трябва да бъде занижена с 25 % (в сравнение с 

1995 г.). Политиката на ЕС, ориентирана към намаляване на емисията на газо-

вете, причиняващи парников ефект, включва наред с приемането на гранични 

стойности за тежкотоварните автомобили и производствени пещи система за 

следене на емисиите на въглероден двуокис и стартиралата през 2000 г. Евро-

пейска програма за запазване на климата. Освен това тя е тясно свързана с 

програмите от енергийната политика като АЛТЕНЕР (Насърчаване на възстано-

вими енергоносители) и СЕЙВ (Покачване на енергийната ефективност).8 

С своя Доклад от 2013 г., Световната здравна организация /СЗО/ прави 

следната констатация: Замърсяването на въздуха е важен фактор за здравето. 

Широка гама от неблагоприятни ефекти на замърсяването на атмосферния 

въздух върху здравето е добре документирано от проучвания, проведени в раз-

лични части на света. Съществува значително неравенство в излагането на за-

мърсяване на въздуха и свързаните с него рискове за здравето: замърсяването 

на въздуха се комбинира с други аспекти на социалната и физическата среда 

да създаде непропорционално бреме от болести в по-малко заможните части 

на обществото. СЗО периодично прави преглед на натрупаните научни доказа-

телства, за да актуализира своите насоки за качество на въздуха. Последната 

                                                 
7 Хлорофлуоровъглеродите са органични съединения, изцяло или частично халогенирани алканови въг-

леводороди, които съдържат въглерод (C), водород (H), хлор (Cl) и флуор (F). Образуват се като летливи 

деривати на метан, етан и пропан. Дю Пон ги популяризира под търговското наименование фреони. 
8 http://old.europe.bg/htmls/page.php?category=193&id=5997 
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актуализация беше завършена през 2005 г. Насоките са насочени към всички 

региони на света и осигуряват еднакви цели за качеството на въздуха, които 

биха защитили по-голямата част от хората от неблагоприятните последици за 

здравето от замърсяването на въздуха9. 

 Казаното дотук само доказва важността на ролята  на държавните инсти-

туции е в тяхното призвание да осигуряват закрилата на гражданите на страна-

та, да регулират спазването и защитата на гражданските права и свободи. Оп-

ределено това, което се случва на ниво Европа, пряко касае и България. Затова 

бе отделено това внимание на случващото се на институцио-нално равнище в 

Европа. Но това би било невъзможно, ако първо не се осигури екологична спра-

ведливост, така че правото на живот в безопасна околна среда да е преди всич-

ки други демократични права. На практика съществува непрекъснато взаимо-

действие между държавните институции и гражданското общество. От една 

страна, държавните институции реагират на натиска на гражданското общество 

и формираното от него обществено мнение. Този натиск се осъществява както 

чрез общественото мнение и медиите, така и чрез редица форми на лобиране и 

на групите за натиск. От друга страна, държавните институции подкрепят граж-

данското общество и се стремят да оказват въздействие върху него. 

Държавните институции се стремят да използват в максимална степен 

творческите възможности на гражданското общество. В тази връзка и основ-

ното предназначение на приеманите нормативни актове трябва да бъде насо-

чено към регулиране на обществените отношения с оглед нормално протичане 

на икономическите, обществено-политическите, социалните и духовните проце-

си в живота на обществото. Гражданското общество е необходима реалност и 

държавните институции се явяват негов инструмент. В основата на граждан-

ското общество се формират демократичните държавни институции, както и на-

ционалните потребности, интереси и цели на обществото. То е съвкупност от 

отношения, които чрез държавните институции се свързват с осъществя-

ването на държавната власт. По този начин се определя мястото, което дър-

жавата може и трябва да заема в обществения живот. Гражданското общество 

не е напълно независимо както от държавата и политиката, така и от бизнеса. 

                                                 
9 Review of evidence on health aspects of air pollution –REVIHAAP Project Technical Report, WHO Regional 

Office for Europe, 2013, p.1. paper on: 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-

version.pdf. 
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Съществуват взаимовръзки между държавата, партиите и неправителствените 

организации. Държавата финансира и използва за свои цели различни органи-

зации на гражданското общество. Някои от партиите са парламентарно пред-

ставени и участват в осъществяването на държавната власт. Партиите могат 

да създават фондации и непрекъснато взаимодействат с граждански органи-

зации (синдикатите) за свои цели. 

Неправителствените организации често използват своята позиция и пре-

доставените им привилегии за извършване на дейности, от които могат да по-

лучат печалба. Медиите, частните училища и университетите, културните инс-

титуции и др. изпълняват функции с идеална цел, но може да са подчинени и на 

бизнес интереси. Това означава, че обособеността на гражданското общество 

от бизнеса е относителна. 

Гражданските организации са свързани с определена цел или интерес, 

като за тяхната реализация се изгражда и съответна организационна структура. 

Гражданите могат да се обединяват в по-големи или по-малки формални или 

неформални групи (структури). Формални са тези, за които има съдебна про-

цедура (по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на базата на пре-

доставени учредителни документи). Неформални са нерегистрираните граж-

дански структури (организации). 

Логично е граждани, които имат еднакви интереси или общи ценности, да 

се обединяват и да образуват граждански организации. Съществуват различни 

видове граждански организации: Организации за граждански права – техните 

цели са насочени към спазване на човешките права, опазване на околната 

среда, борба с корупцията, демократизация на системата и т.н. 

Организации за подпомагане развитието на обществото са движения за 

опазване на природата, за защита на потребителите, повишаване качеството 

на живота, подобряване на инфраструктурата, феминистки движения и др. под. 

Информационни и образователни организации за разпространение на 

идеи, знания, образование и информация. 

Културни и духовни организации, които са свързани с духовното разви-

тие, културно-просветни и землячески организации на база етнос, религии и пр. 

в рамките на закона. 

Организации, основаващи се на интереси (т.нар. браншови организации 

– на хотелиери, месопроизводители, млекопроизводители, занаятчии и т.н. 
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Гражданските организации съдействат за реализирането на целите и ин-

тересите на държавата в областта на културата, науката, образованието, здра-

веопазването, екологичната политика и т.н. При големите по размер граждански 

организации се избират техни представителни организации – например Съюзът 

на учителите в България, Съюзът на писателите и др. 

В основата на гражданското общество се поставя свободата и правата на 

личността. Тази свобода е правно определена. Границите на свободата на лич-

ността са средство за преодоляване на противопоставянето между личния и 

обществения интерес. Степента на развитие на гражданското общество се оп-

ределя от равнището на предоставената свобода на личността за задоволя-

ване на потребностите й. Отношенията между държавните институции, граж-

данските организации и гражданите са в основата на гражданското общество10.  

По-горе стана видно, че гражданското общество е със сложна структура, 

в тази връзка институционалната структура е също така не по-малко сложна. 

Тези две сложни структури са в постоянна взаимовръзка, и така трябва да бъде 

в едно модерно демократично общество. В България институциите имат след-

ната структура: Законодателната власт е тази, която приема, изменя, допълва и 

отменя законите в държавата. В Република България Народното събрание 

осъществява законодателната власт. То упражнява парламентарен контрол 

върху Министерския съвет и министрите. Народното събрание се състои от 240 

депутата. Законодателният орган се избира за срок от четири години. 

Президент на Република България. Президентът е държавен глава. Той 

олицетворява единството на нацията и представлява Република България в 

международните отношения. Президентът може мотивирано да върне закон в 

Народното събрание преди публикуването му за ново обсъждане. Президентът 

се избира пряко.  

Изпълнителна власт. Изпълнителната власт е част от управлението на 

държавата, натоварено с въвеждането и/или изпълнението на законите, както и 

на ежедневните дела на държавата.  

Министерски съвет. Основен орган на изпълнителната власт в Република 

България е Министерският съвет. Синоним на Министерския съвет е правител-

ство на Република България. Министерският съвет е колегиален орган - състои 

                                                 
10 http://mitko.villaverde-bansko.com/Publichna%20Administraciq/single-lesson-02-3.html 
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се от министър-председател, заместник министър-председатели и министри, 

които заедно формулират, разработват и осъществяват държавната политика в 

съответствие със конституционни правомощия на Министерския съвет и със за-

коните на Република България. Министерският съвет се избира от Народното 

събрание по предложение на президента по ред, определен в Конституцията на 

Република България. 

Министри: Министърът е централен едноличен орган на изпълнителната 

власт със специална компетентност – отговаря за определен кръг от въпроси, 

който личи от наименованието на министъра – министър на образованието, ми-

нистър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В своята 

работа министърът се подпомага от министерство и от заместник-министри.  

Министрите разработват и осъществяват политиката в областта на своя-

та компетентност като издават правилници, наредби, инструкции и заповеди. Те 

могат да предлагат за приемане от Министерския съвет на проекти за норма-

тивни актове.  

Други централни органи на изпълнителната власт и техните админист-

рации 

Местно самоуправление: Общината е основната административно-тери-

ториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Общин-

ският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението 

на общината. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. 

Той определя политиката за изграждане и развитие на общината. Общинският 

съвет е законодателният орган на ниво община – той приема правилници, на-

редби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, 

юридическите лица и държавата. При осъществяване на своите функции съ-

диите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват са-

мо на закона. Правораздаването се осъществява от Върховния касационен 

съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни 

съдилища. Със закон могат да се създават и специализирани съдилища. Про-

куратурата следи за спазване на законността.  

Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на 

административните органи. Гражданите и юридическите лица могат да обжал-
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ват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените 

със закон.  

Върховният административен съд осъществява върховен съдебен над-

зор за точното и еднакво прилагане на законите в административното право-

раздаване. 

 Конституционен съд има особено място в организацията на държавната 

власт. Той дава задължителни тълкувания на Конституцията; произнася се по 

искане за установяване на противоконституционност на законите и на други ак-

тове на Народното събрание, а и на актове на президента; решава спорове за 

компетентност между Народното събрание, президента и Министерския съвет, 

както и между органите на местно самоуправление и централните изпълни-

телни органи11. Тази сложна структура е гръбнакът на държавата, без този не 

би имало държава.  

Именно с тази сложна структура гражданското общество влиза във 

взаимоотношения, породени от наболели обществени проблеми. Сложност-

та възниква и от факта, че в България като че ли двете страни представ-

ляват различни интереси, а всъщност те би следвало да са двете стани на 

една и съща монета. Едната структура не би могла да функционира без дру-

гата независимо дали са в момент на хармонични отношения, или са в мо-

мент на отношения на конфликт. 

В България политиките спрямо околната среда и устойчивото развитие 

се формират и изпълняват от Министерството на околната среда и водите. То е 

институцията, която следва да защитава интересите на гражданите и да про-

вежда политики за опазване качеството на околната среда по начин, който да 

гарантира здравето и качеството на живота на гражданите. За целта има стра-

тегически документи, които са водещи в тази област. По отношение на каче-

ството на въздуха стратегическите документ са: Закон за чистотата на  атмос-

ферния въздух12, в сила от 29.06.1996 г.; Национална програма за намаляване 

на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи орга-

нични съединения и амоняк в атмосферния въздух13; Национална програма за 

                                                 
11 https://egov.bg/wps/portal/egov/government-work 
12https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new/ZChAV/ZAKON%20ZA%20CHISTOTAT

A%20NA%20ATMOSFERNIA%20VAZDUH_mart%202021.pdf 
13https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Air/Strategicheski_dikumenti/National_Progr

amm_decr_annual_em_SO2_NOx_NH3_VOC.pdf 
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подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 г.14; Национална 

програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 2020-2030 г15 и 

др. 

Българското законодателство има добра законова рамка и адекватни 

стратегически документи, които своевременно отразяват европейските Дирек-

тиви и, поне формално са адекватни спрямо ситуацията, в която се намира на-

шата Планета. Рано е да се твърди, че това законодателство е реално рабо-

тещо и се прилага на практика, така че да бъде осигурена здравословна и ус-

тойчива околна среда. Често пъти приетите закони се заобикалят, най-вече от 

големите замърсители. Такъв пример е ТЕЦ „Бобов дол“, където системно ни-

вата за опасни частици във въздуха надвишават няколкократно допустимите. 

Това е само един пример, а те са много – в последно време горенето на опасни 

отпадъци е особено застрашаващ екологичен риск за здравето на населението.  

В тази връзка е от особена важност да се обърне внимание и на изпъл-

нението на политиките на ЕС в областта на околната среда от България. В свой 

доклад от 2019 г., Европейската комисия прави преглед на изпълнението на по-

литиките на ЕС в областта на околната среда - Доклад за БЪЛГАРИЯ16. В него 

е написано, че България е предприела стъпки за осигуряване на рационализи-

рани екологични оценки чрез включване в процедурите за ОВОС на подходяща-

та оценка съгласно Директивата за местообитанията, процеса на разрешаване 

на комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването и процеса Seveso 

за химическа безопасност. Рационализирането спомага за намаляване на ад-

министративната тежест, засилва съгласуваността и ускорява процеса на взе-

мане на решения, като усилията следва да се насочат към подходящото 

прилагане на тези разпоредби17. 

 В рамките на Доклада, България е получила и други препоръки, но 

основна е тази за нуждата от намаляване на административната тежест, засил-

ване съгласуваността и ускоряване процеса на вземане на решения, като уси-

лията следва да се насочат към подходящото прилагане на тези разпоредби. 

Това е тънката линия на конфликта между институциите, провеждащи полити-

                                                 
14https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new/Natzionalna_programa_podobriavane_KAV

_2018-2024.pdf 
15 https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new.pdf 
16 https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_bg_bg.pdf 
17 https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_bg_bg.pdf, page.3. 
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ката, свързана с опазване на околната среда и водите в България и граждан-

ското общество. Често пъти прилагането на европейските разпоредби и нацио-

налните закони в тази област не са достатъчно ефикасни или дори са по-скоро 

на хартия. Нерядко политиката е безупречна на книга, но безпомощна в реал-

ността. Също така липсва контрол и административната тежест е твърде висо-

ка. Това отваря редица въпроси както за обществото, така и за страните-членки 

на ЕС, понеже България е част от Европа, макар често дефиницията „Балкан-

ски полуостров да ни поставя някъде извън Европа, където правилата могат да 

се прилагат по „нашенски“ начин.  Което е в ущърб не само за българите, а и за 

всички жители на Европа. В допълнение може да се подчертае, че механизмите 

за прилагане на съществуващите законодателни мерки са много тромави, отне-

мат твърде много време, прилагат се със голямо забавяне, което в никакъв 

случай не е в услуга на обществото. Всички тези фактори несъмнено влияят на 

общата политика по отношение на опазване на околната среда в България. 

В заключение на всичко казано по-горе, бихме могли да заключим, че 

взаимоотношенията между гражданското общество и институциите в областта 

на екологичната политика в България и в Европа със сигурност са арена на 

тесни взаимоотношение, които често пъти се развиват в посока на конфликт. 

Не бива обаче да се пренебрегва фактът, че този конфликт в повечето случаи e 

градивен, като в резултат на тези взаимоотношения до обществото достига по-

адекватна политика в областта на екологията. Затова в полето на взаимо-

действие намираме две състояния – на сътрудничество или конфликт. Но точно 

това може да включва, както по-адекватни политики, така и предприемане на 

конкретни действия, които са в резултата на намесата на гражданите в този 

процес. Може да сме критични, би следвало да търсим винаги грешките и на 

двете страни, но поне засега няма друг, по-ефективен път за постигане на по-

добри резултати в екологичната политика, а пък и не само в тази сфера, освен 

пътят на взаимодействията, разбирателството и сътрудничеството между инс-

титуциите и граждан-ското общество въпреки и независимо от факта, че той би 

могъл да е път на сътрудничество, или - тъкмо обратното - път на конфликт. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА СЪС СОП В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

Поля Христова 

SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPECIFIC GOALS IN THE 

EDUCATIONAL SYSTEM 

Polya Hristova 

Summary: This article discusses the issue of socialization of children with  specific goals in 

the educational system  in general education schools. Creating a favorable environment for 

their learning, creating conditions for early detection of learning difficulties and the search for 

adequate solutions, would significantly increase the chances of success and realization of 

these children at a later stage. 

  The main agents of socialization have been identified: parents and the school. It was found 

that a good partnership between them in the interest of children's rights would best protect 

their rights. 

   The role of the family's ability to implement coping strategies, to identify individual coping 

resources is recognized, and the use of positive ones will contribute to promoting change in 

the prospects for well-being and functionality for the family not only in the short but also in 

the long run. 

   A summary analysis of the results of the National Representative Survey on "Attitudes 

towards Inclusive Education", commissioned by the Center for Inclusive Education, 

implemented by Global Metrics Ltd., is presented. 

    The main problems facing the education of children with specific goals  as insufficient 

specialists and trained staff to cope with the learning process, difficult socialization in the 

school environment, communication with other children who find it difficult to accept them 

and the lack of appropriate extracurricular activities, in which to join. 

Key words: socialization,  children with specific goals, socialization agents, coping strategies, 

individualized educational plan. 

Увод 

       Преди да навлезем в темата за процесите на социализацията, е необ-

ходимо да обсъдим поне съвсем накратко разграничението между образо-

вание и социализация - два термина, които доста често се считат за синони-

ми. От социологическа гледна точка обаче, дискриминиращият фактор, кой-

то трябва да бъде въведен, се отнася до разграничението между формал-

ното и неформалното равнище на образователните процеси; това е разгра-

ничение, при което обектът и методологията за анализ на образователните 

процеси от социологическа гледна точка са пряко обхванати. 

       Когато говорим за формално ниво искаме да подчертаем планирането 

на образователния процес. От друга страна, неформалното ниво описва 

всички онези социални отношения, които произвеждат възпитателен или со-

циализиращ ефект, тоест приемане от субекта на ориентации и значения, 

или на адаптирането му към правила и разпоредби, определени от ситуа-
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цията, или от социалната среда, в която вписва своя опит - без това да е 

умишлено предвидено, или изрично очаквано от участниците в конкретната 

ситуация. Такъв е случаят, например, с младежката агрегация в спонтанни 

групи, която води до социализация, която също е силна и очевидна в пра-

вилата или стиловете на поведение на групата, дори ако това не е една от 

приоритетните цели на агрегацията. Затова от социологическа гледна точка, 

социализацията е този процес, широк, непрекъснат и различно артикулиран 

и диференциран, който кара субекта да „участва“ в социалната реалност по 

компетентен и отразяващ начин. Процес, който следователно цели изграж-

дането на социални връзки, принадлежност, идентичност, в рамките на кои-

то се експериментират норми, правила, социално споделени ценности, но 

също така непрекъснато се разработват на индивидуално и групово ниво.1  

В този процес официалните институции или места се подчертават толкова, 

колкото и неформалните преживявания и асиметрични и симетрични начини 

за свързване. 

         Съгласно тази дефиниция на „социализацията“, можем да кажем, че 

този термин означава процес, чрез който ценностите, нормите, нагласите и 

поведението, споделени от членовете на дадена група, се предават на ин-

дивида. Социализацията се осъществява чрез непрекъснат процес на кому-

никация (вербална и невербална) от субекти (индивидуални и колективни), 

агенции и социални единици, които се различават по своите роли и характе-

ристики. От това определение произлиза и как социализацията изпълнява 

интегративна функция спрямо двете реалности, които свързва, индивидът и 

групата, без които нито индивидът, нито групата не биха могли да оцелеят. 

Всъщност приемствеността на групата зависи от присъствието на индивиди, 

способни да възприемат и предадат своя начин на живот. Само по този на-

чин обществото може да се поддържа с течение на времето, въпреки огра-

ничения живот на членовете му. От друга страна, оцеляването на индивида 

зависи от културата, която Kluckhohn и Kroeber  определят като съвкупност 

от научeни поведения, общи за група хора, които оформят човешките дей-

ствия. Допълваща социализацията е инкултурацията, термин, използван в 

                                                 
1 Cobello St.  Disability n relational perspective. Dissertation work for awarding educational and scientific 

degree "doctor", 2019, p. 98. 
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културната антропология за обозначаване на процеса на предаване на кул-

туратаот едно поколение на друго. По този начин социализацията прави 

възможно предаването на културата, без което човекът би бил неспособен 

да се адаптира нито към естествената, нито към социалната среда. 

    Фази, механизми и участници в социализацията 

   Връщайки се към концепцията за социализация, културата, веднъж 

интегрирана в личността, става част от съвестта, а този процес подтиква ин-

дивида да се съобразява с обществото, в което живее. Ученето и вътреш-

ното присвояване на значенията и общите правила, които характеризират 

дадено общество, не само изпълняват регулаторна функция, защото позво-

ляват на индивида да се движи в обществото като в реалност със смисъл, 

но също му придават специфична идентичност. Идентичността на социална-

та група, към която принадлежи. Това разграничение между адаптационната 

функция и функцията за идентичност е аналитично. В емпиричната реал-

ност на процесите на социализация тези две функции са строго взаимоза-

висими. Затова и анализът на процесите на социализация е решаваща точ-

ка за наблюдение и разбиране от кого, защо и как се генерира динамиката, 

която има тенденция да включва или да изключва хората с увреждания.2   

 Основните компоненти на социализацията са времеви фази, механиз-

мите на социализация и участниците в социализацията. 

 Когато говорим за социализация, говорим за процес, който започва от 

ранна детска възраст и продължава през целия живот. От тази гледна точка 

социализацията може да се разграничи на няколко основни етапа. 

 Социалният психолог Е. Х. Ериксън например артикулира процеса на 

формиране на личността в осем фази, характеризиращи се, преминавайки 

от една в друга, с толкова много психо-социални кризи. Според концепцията 

му детството се състои от пет фази, докато останалите съответстват на раз-

лични моменти от живота на възрастните. Значението на модела, разра-

ботен от Ериксън, се състои в това, че той обхваща жизнения цикъл на ин-

дивида от ранната детска възраст до старостта.  

                                                 
2 Cobello St.  Disability n relational perspective. Dissertation work for awarding educational and scientific 

degree "doctor", 2019, p. 118. 
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 Социализацията може да бъде определена като първична и вторична. 

Терминът „първичен" има двойно значение. От времева гледна точка, това е 

процес, осъществяван през първите години от живота на индивида, до учи-

лищната възраст, чрез който детето, в рамките на ограничената среда на 

няколко много силни значими връзки (семейство), започва да се вмъква в 

малкото общество като поема роля и поддържа определена йерархия. От-

тук той започва да осъзнава своята лична идентичност и да се чувства раз-

личен от другите значими. В този период семейството предава основните 

социални умения, т.е. езика и способността да се свързва с други значими.  

 Нещо повече, тази фаза се нарича първична поради значението, което 

заема при изграждането на идентичността, тъй като се полагат основите на 

фундаменталната структура на личността. За разлика от нея, вторичната 

социализация следва темпорално първичната, т.е. индивидите влизат и в 

други институционални среди като училищата, света на труда и там науча-

ват поведенческите модели, които са характерни най-вече за тези светове. 

 Семейството е основната агенция за социализация през началната 

фаза. Въпреки трудностите и противоречията, открити в много съвременни 

семейни контексти, то представлява основната референтна група, съгласно 

определението, дадено от Чарлз Кули, поради фундаменталната роля, коя-

то играе в социализацията на детето и за дълбоките емоционални връзки, 

които свързват членовете на семейството. То обаче има двойна стойност: 

всъщност, освен че е първична група, то е и социална институция, в смисъл, 

че има регулаторна рамка, която е социално обусловена. В тази перспек-

тива се очертава наличието на тясна връзка между семейството и общест-

вото, където последното разглежда семейството като важна единица, която 

определя позицията, първо юридическа, на нейните компоненти. Независи-

мо от това, семейството е институция, защото животът, който се развива 

вътре, не е просто артикулиран от нормите, определени от неговите члено-

ве, а е проникнат „от модели, които регулират поведението на тези, които 

живеят в него, но и които едновременно свързват това поведение с много 

по-широк смислов контекст. Следователно другите институции, като учили-

щето, разглеждат семейството от време на време или дори едновременно, 

като група, или като институция. Например, пред изпълнението на образова-
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телното задължение, семейството е отговорната институция. Училището 

често трябва да налага това право и задължение далеч отвъд чисто инсти-

туционалните отношения, влизайки в изпита на семейството като група, в 

начина на мислене и живот, а така също и в сферата на отношенията, които 

съществуват между родителите и между тях и детето. 

 Способността на семейството да прилага стратегии за справяне, т.е. 

да идентифицира индивидуални и семейни ресурси за справяне с възниква-

щите проблеми, или за устойчивост, което означава да се съпротивлява на 

новата ситуация, зависи много от конкретните характеристики на това се-

мейство, а и от начина, по който то ориентира тези специфични качества в 

момента, в който се сблъскат с раждането на дете с увреждания, или въз-

никването на увреждане на един от членовете му. Справянето и устойчи-

востта в присъствието на травматични събития не могат да бъдат иденти-

фицирани априори, тъй като те се прилагат след събитието, но е възможно 

да се изследват някои характеристики, които се появяват в семействата.3   

 Терминът „справяне“ означава прилагане на стратегии за решаване на 

конкретния проблем. В литературата той обикновено е свързан с положи-

телно значение, т.е. се отнася до онези стратегии, които са насърчителни на 

промяна към перспективите за благосъстояние, а и които се оказват функ-

ционални за семейството не само в краткосрочен, но особено в дългосрочен 

план. Всъщност стратегиите, които едно семейство може да избере, за да 

се справи със стресовото събитие, могат да бъдат много пагубни за самата 

структура на семейството, чиито последици могат да се видят в еволюцията 

на такива проекти, като майка, която, за да се справи с управлението на 

времето на детето с увреждания, да се откаже от всичко (работа, приятели, 

места за отдих), за да се отдаде изцяло на детето си. Тази стратегия, която 

първоначално позволява да се поддържа семеен баланс, с течение на вре-

мето я кара да бъде майка все по-стресирана, защото е лишена от лично 

пространство и личен живот, който не е тотално обвързан с този на детето. 

                                                 
3 Cobello St.  Disability n relational perspective. Dissertation work for awarding educational and scientific 

degree "doctor", 2019, p. 159. 
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 Активирането на положителни семейни стратегии засяга когнитивни, 

отношения и емоционални аспекти. Всъщност, родителите, които са по-спо-

собни да развиват ресурси и положителни аспекти, са тези, които на когни-

тивно ниво могат да дадат преформулиране на случилото се, препрочитай-

ки събитието в положителен смисъл благодарение на повече информация 

за увреждането на детето и познаване на ресурсите, които са на разполо-

жение. Когнитивният аспект включва и стратегиите за решаване на пробле-

ми и вземане на решения, важни за създаване на гъвкавост в мисловния 

процес с цел намиране на нови решения и вземане на важни решения. 

 Често пъти, благодарение на факта, че родителите на деца с увреж-

дания чувстват, че събитието ги е възпитало, направило по-зрели и по-сил-

ни, тъй като те са в състояние да се справят по-добре със стресови ситуа-

ции. Наред с тези две стратегии, съществуват и тези за взаимоотношения, 

които се състоят в способността на членовете на семейството да останат 

сплотени, да си сътрудничат, но и да намират всеки по едно пространство 

за взаимоотношения в рамките на семейните отношения, чрез което да про-

дължават да развиват собствените си интереси и хобита. 

 Както посочва Сорези, „семействата, които прибягват с висока честота 

към тези стратегии (високо справяне), се различават от тези, които се сре-

щат само спорадично (ниско справяне) по начина, по който се справят с 

трудностите от самото начало, по нагласите, които възнамеряват да заемат 

по време на течение на времето, спряма ценностите, към които изглежда се 

придържат, за дейностите, които изпълняват, за участието в грижите за де-

тето, а и за начина, по който преживяват социалната подкрепа, която полу-

чават: тези родители изглеждат повече подходящи за намиране на повече 

решения и те го правят заедно, осигурявайки взаимно разбиране и подкре-

па. Справянето в положителен смисъл е свързано с концепцията за устой-

чивост, тоест за конструктивно и смислено функциониране на семейството, 

за ефективното прилагане на различни комуникационни методи, организа-

ционен стил и способността да се приписва смисъл на събитието е важна. 

 Трябва да се отбележи, че семейството, което живее в контекст на ув-

реждане, никога не постига цел, извън която се чувства свободно и без-

грижно, тъй като изискванията, поставени пред лицето с увреждания, винаги 
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са свързани със специални образователни потребности. Ако разгледаме 

модела на жизнения цикъл на „нормалното“ семейство, виждаме, че един от 

предвидимите критични моменти е придобиването на автономия на децата, 

което започва с юношеството, а това проблемно събитие включва влизане в 

конфликт със света, ценностите и семейните вярвания за изграждане на 

собствена идентичност. Ако тези характеристики дестабилизират семейния 

баланс и отношенията между родители и деца, придобиването на автоно-

мия на децата означава и възможност за бащата и майката да възстановят 

и своите лични пространства. Обратното е, например, да пътувате сами или 

да поддържате поредица от приятелства, които може би са били по-пре-

небрегвани в предишната фаза, когато децата са се нуждаели от повече ре-

сурси за грижите. Възстановяването от страна на родителите на тези лични 

пространства се изживява с по-големи трудности от двойката с деца с ув-

реждания, защото за тях постигането на автономия не винаги е възможно, 

така че те продължават да изискват поредица от процедури далеч от вре-

мето на детството. Семейството с увреждания се нуждае от подкрепа, за да 

се справи с проблемите, които среща. Тази помощ може да бъде намерена 

чрез активиране на официални и неформални услуги. Първите са пред-

ставени от институции като училища и здравни и териториални служби, вто-

рите са представени от мрежа, изградена с други родители, доброволци, 

сдружения и съседи. Училището се определя като официална институция, 

тъй като е специално и умишлено насочено към предаването на културата и 

следователно към образованието на новите поколения. Следователно обра-

зованието, провеждано в училищна среда, винаги е „социално санкционира-

но, институционализирано и ориентирано към конкретни цели“.4 Създава-

нето на официална институция, специализирана в образованието, променя 

рамката на формиращата структура на обществото, най-вече поради факта, 

че училището „се застъпва за себе си с обяснението на образователната 

функция, запазвайки, методично подреждайки и отклонявайки се според ди-

ференцирани критерии ( по възраст и видове курсове) културният багаж на 

обществото. Това, което се случва в училище, обаче е само част от общото 

                                                 
4 Cobello St.  Disability n relational perspective. Dissertation work for awarding educational and scientific 

degree "doctor", 2019, p. 182. 
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образование, което субектът получава в различните си контексти на опит, 

започвайки от семейството. В този контекст Стивън Бринт прави ясно раз-

граничение между образованието и училищното образование, което може 

да породи известно объркване. Той определя схоластичното образование 

като „организирана форма на образование, която се провежда в училищата. 

Въпреки че училищното образование е по-специфична дейност отколкото 

образованието, то оказва голямо влияние върху членовете на обществото". 

Привилегировайки по-обширна и всеобхватна визия за работата, извършена 

в училищата, хората обикновено изхождат от разглеждането на училището 

като институция, т.е. като реалност, съставена от ценности, норми, обвър-

зващи практики, следователно осебено „регулаторен модел“ за тези, които 

го посещават често. В училищата дейността се организира и осъществява 

по различни планове, от по-правилно дефинираното като обучение - като 

съвкупност от съдържание, знания, организирани в учебни и дидактични 

последователности - до това, което може да се определи като образование, 

отнасящо се до измерението на поведението, нагласите и разработването 

на значения.  

 Училището се разглежда тук като средство за социализация, което е 

място на релационен и интерсубективен опит, който е основно изграден 

върху гръбнака на учебно-преподавателските процеси и извън тях. Затова 

позоваването е на сложна реалност, състояща се от набор от взаимоотно-

шения и организационни процеси, колективни очаквания и индивидуални 

мотивации, в рамките на които за всички е ясно, че има процес на форма-

лизиране и обяснение, както на обучението целите (когнитивно измерение), 

които трябва да бъдат постигнати, и оцененото поведение (нормативно из-

мерение). В тази перспектива за определяне на училището като сложна ре-

алност може да се наблюдава как то е едновременно институция, услуга и 

общност. Като институция, училището изпълнява важни функции за общест-

вото: от икономическата, като контекст, който насърчава повишаването на 

образователното равнище на населението. Следователно, тя позволява 

развитието на една нация; към социалната, за обучение на гражданите за 

гражданско съжителство и за поставяне на различните социални позиции, 

свързани с придобитите умения; към културната, за предаване на наслед-
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ство от знания и умения както и на ценности и правила, необходими за доб-

ра интеграция в референтната социална реалност. Като услуга училището 

предоставя услуги на индивиди и групи, разработвайки действия според по-

литически и културни признаци, налични ресурси и социално търсене както 

на изрично, така и на латентно образование и обучение. И накрая, като общ-

ност училището се представя като среда от реалния живот, както физическа 

(пространство), така и символична (приписване на смисъл и принадлеж-

ност), ориентирана към развитието и растежа на индивидът и групата (в 

този смисъл може да се определи като учеща общност). 

 Накратко, училището като специализирана институция се представя 

като общност от учене и опит, която развива образователна интенционал-

ност, цели, стратегии, начини на действие и взаимодействие. Те също са до 

голяма степен свързани с култура, присъща на самия контекст. Въпреки то-

ва, той от своя страна е разнообразен и разнороден културен интерфейс, 

съставен от родители и ученици, а и от цяла поредица от други събесед-

ници, присъстващи на територията, където е вмъкнато училището (местна 

общност), но и на друга широка гама от реални и виртуални препратки, ма-

териални, символични, нормативни, местни и международни, в определено 

разширена и глобализирана перспектива. 

 Училищната култура се представя с поне три нива на конфигурация. В 

действителност те са широко преплетени помежду си и не се намират, до-

като ги идентифицираме. В тях могат да се уловят процесите и динамиката 

на училищната дейност като цяло, както и преплитането, днес изключително 

обогатено, на срещата с „други“ култури, било то тези на родителите или за-

обикалящата ги среда, или тази, предадена от медиите, по-специално от те-

левизия и вестници, или тези, които са налични във виртуални общности в 

Интернет. Следователно можем да идентифицираме: 

 а) първо ниво, дадено от културата като знание, чиято препратка е към 

организирано културно наследство, споделено, предавано, отхвърлено под 

формата на писмена култура, комбинирано с разпръсната устност и разде-

лено на учебни програми, модули, учебни единици; може да се отбележи, че 

учителите обикновено се позовават най-вече на това измерение на култу-

рата, когато мислят за наследството, което трябва да бъде предадено по 
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време на учебните процеси, и следователно изразяват всичките си притес-

нения относно недостатъците или пропуските - езикови и културни - за раз-

бирането, насочено към придобиване на знания; 

 б) второ ниво е това на културата като набор от правила и споделени 

ритуали, формиращи латентната и само понякога явна, поддържаща струк-

тура на институционалната реалност; това е истинска култура на ученичес-

ката общност - с правила, дори неписани, и с типизация на поведенческите 

модалности; това, по-строго нормативно измерение, се отнася до това, кое-

то често се нарича „скрита или латентна учебна програма“ на училището, до 

онзи набор от правила и практики, които тези, които принадлежат към него, 

добре познават, но които, вместо това, могат да се превърнат в голяма 

пречка за тези, които влизат за първи път; именно културата като „набор от 

основни принципи“ се наблюдава в организациите, реална латентна струк-

тура, чрез която човек определя както връзката с околната среда, така и мо-

делите на действие, естеството на междуличностните отношения и автори-

тета; освен това тук може да се направи и позоваване на добре познатото 

разграничение, направено от Милтън Дж. Бенет между култура с главно К и 

култура с малки букви: първата е вид обективна култура (тази, описана тук 

като съвкупност от кодифицирани знания), втората е вид субективна култу-

ра, тоест „моделите на вярвания, поведение и ценности, научени и споде-

лени от групи хора, взаимодействащи помежду си“. Бенет подчертава, че 

„междукултурната комуникация се фокусира почти изключително върху су-

бективната култура“. По тази причина чуждестранните момчета и момичета 

срещат очевидни трудности в училище, което е представено в мултикул-

турна форма или като цяло в различните области на живота. Следователно 

е еднакво очевидно педагогическото указание за активиране на специално 

внимание към латентната структура на комуникацията; 

 в) третото ниво е това на културата като организационно знание или 

дори организацията като култура, която дефинира експлоатационните и уп-

равленските практики (в случай на училищна организация, календар, разпи-

сания, организация на преподаването, учебни програми, разпределение на 

задачи, власт и правомощия и т.н.). Това измерение на организационната 
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култура става актуално в училище, на което се приписва организационна и 

административна автономия. 

 Изпълнението на собствените функции на училището, както и прилага-

нето на педагогически-дидактически стратегии трябва да се справят, както 

се вижда от това описание на институционалната реалност, със сложна ор-

ганизационна и културна реалност. То поставя ограничения, условия на ра-

бота и в същото време изисква непрекъснато преоформяне на действията и 

отразяваща компетентност на учители, като способност за критична само-

рефлексия върху професионалните им действия, за непрекъснато адапти-

ране на действията им към нуждите, очакванията и задачите. 

 Семейството и родителите разчитат все повече на училището по отно-

шение на обучението, квалификация и следователно и успешно личностно 

развитие на децата. Затова училището, като формална институция за при-

добиване, се вписва между семейния и трудовия свят, за да продължи про-

цеса на вторичната социализация, който по същество се състои, както под-

чертава Парсънс, „в ситуационна специфика на ролевите ориентации“. С 

други думи, вторичната социализация се подготвя за поемане на роли на 

възрастни и се постига чрез интернализация на институционални „подсве-

тове“. Тя изисква придобиване на речници, свързани с ролите, което озна-

чава, за начало, интернализиране на семантични полета, които структури-

рат интерпретациите и рутинното поведение в рамките на институционална 

област. Институционалните „подсветове“, интернализирани във вторичната 

социализация, като цяло са частични реалности, за разлика от „базовия 

свят“, който е придобит в сферата, процесите на първичната социализация. 

 Това разграничение между първична и вторична социализация може 

да бъде прекалено при съвременна ситуация, в която има очаквания за ас-

пекти на вторичната социализация или претоварване на училището поради 

недостатъци в първичната социализация. Нещо повече, перспективата за 

непрекъснато образование предполага значението на всяко ролево обуче-

ние във всеки момент от жизнения цикъл. 

 Като цяло обаче, може да се подчертае, че схоластичната социали-

зация се различава съществено от семейната, защото е процес, който, както 
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отбелязва Парсънс в изследването си на схоластичния клас, включва едно-

временно5: 

 • еманципация на детето от емоционална привързаност към семей-

ството; 

 • интернализиране на социални ценности и норми, което представлява 

крачка напред в сравнение с тези, които детето може да научи в семейната 

среда, и най-вече то притежава универсални характеристики по отношение 

на особеностите на семейната референтна група; 

 • диференциация на учебния клас по отношение както на ефективни 

постижения (успехи), така и на тяхната диференциална оценка; 

 • от гледна точка на обществото, подбор и разпределение на човеш-

ките ресурси във връзка със системата от роли за възрастни. 

 В Парсъновата  концепция, както може да се види от тези и други ас-

пекти, подчертани по-горе, има силна приемственост в рамките на цялост-

ния процес на социализация, а, следователно, и между двете основни аген-

ции за социализация. Тази приемственост всъщност може да се намери 

само в силно интегрирани общества.  

 В съвременното общество, от друга страна, характеризиращо се с кул-

турен плурализъм и следователно с наличието на няколко културни модела 

и референтни ценности, връзката между агентите за социализация и по-

специално между училището и семейството често приема характер на пре-

късване, ако не и на противопоставяне и на открит конфликт. По принцип в 

напредналите индустриални общества споделянето както на общи ценнос-

ти, така и на еднаква стойност, приписвана на образованието, е поне проб-

лематично, ако не и противоречиво. Освен това, доколкото училищата и 

класовете са все по-разнородни спрямо културния произход на учениците и 

техните семейства, изглежда поне като доста проблематично да се говори 

за приемственост между училището и семейството. Следователно, връзката 

между агентите за социализация се конфигурира от време на време във 

                                                 
5 Cobello St.  Disability n relational perspective. Dissertation work for awarding educational and scientific 

degree "doctor", 2019, p. 186. 
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връзка с капацитета и степента на откритост на събеседниците при из-

граждането на процеси на обмен и разбиране. Основната характеристика на 

ученическата социализация остава фундаментална, т.е.  както е идентифи-

цирано от Парсънс, универсализма на процедурите в сравнение с особенос-

тите на отделните семейства и техните образователни стилове. Това поз-

волява на децата и младите хора да експериментират с възпитателен стил 

и система от взаимоотношения, в които както процесът на децентрализа-

ция, така и безличността са очевидни. По този начин детето става ученик и 

получава достъп до по-обща регулация и нормативна система, която до го-

ляма степен отразява нормите и правилата за функциониране на социал-

ните групи, които вече не са от първичен тип. Функцията на социализация 

на училището във всеки случай е поставена и следователно разгледана в 

конкретната реалност, в която функционира и това разкрива деликатността 

на тази функция днес, в рамките на изключително диференциран социален 

и културен сценарий, а понякога и определено проблематичен. 

 Една от основните задачи на образователната институция спрямо де-

цата е да насърчава развитието на социални и междуличностни умения. 

Особеното внимание, което е отделено на тази област, се отнася и за деца 

с увреждания. 

 За да благоприятства този тип развитие, педагогът първо трябва да 

познана изходните точки, а след това нивата, достигнати от субекта, и след 

това да изготви проект на образователна намеса. В тази деликатна област 

се предлагат еволюционните етапи, свързани със способността да се реа-

гира адекватно на социалната среда. След това има поредица от елементи, 

разделени по възрастови групи: един продължава, като администрира един 

по един. Само като пример можем да цитираме някои социални и между-

личностни умения, необходими за 36-месечно дете (първа година от дет-

ската градина): 

 • отговаря на първоначален поздрав, 

 • сядане в кръг и се присъединява към групата, имитирайки препо-

давател, 

 • участва в прости групови игри, 
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 • заменя играчките, с помощта на възрастен, споделя играчки с други, 

 • уважава завоите, 

 • слушайте внимателно историите. 

 След като завърши картината на изходните точки, педагогът е призо-

ван да предложи желани цели за отделния субект и оттук да пристъпи към 

образователната намеса. 

 Като пример споменаваме някои цели, които са свързани със социал-

ните и междуличностните умения, които човекът с увреждания (и не само), 

според уменията и възможностите, трябва да може да постигне: 

 • знаят как да съобщават физическите си нужди; 

 • знаят как да взаимодействат с връстници и възрастни в споделяне и 

сътрудничество, в забавление; 

 • да знаят как да питат или да идентифицират стратегии, за да отгово-

рят на нуждите и исканията на другите; 

 • знаят как да управляват емоциите си: разочарование, разочарование, 

радост; 

 • знаят как да организират училищните дейности; 

 • знаят как да поискат помощ в случай на нужда; 

 • знаете как да управлявате собствения си материал; 

 • умеят да играят с някого; 

 • спазват правилата на класовия живот; 

 Работата по анализа и планирането не бива да е импровизирана, а 

трябва да бъде споделена, както многократно се подчертава, с класния ръ-

ководител, така и с родителите на детето. За всичко това има инструмент - 

индивидуализирания образователен план, който събира в себе си работата 

по анализ, предложения път, мрежови връзки, образователна приемстве-

ност между различните услуги и семейството. 

 Въпреки че много проучвания подкрепят съществуването на тясна 

връзка между уврежданията и семейната патология, лошата адаптация и 
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стресът не са неизбежни последици за семействата на деца с увреждания.   

 При проведено Национално представително проучване на тема „Наг-

ласи към приобщаващо образование“ от Глобал Метрикс  ООД по поръчка 

на Център за приобщаващо образование е установено, че родителите на 

деца със СОП считат училището като източник на подкрепа. При посеща-

ването на децата със СОП на общообразователни училище ролята на учи-

теля и на ресурсния учител, където има  са определящи. В преобладаваща 

част от случаите е констатирано, че родителите нямат финансови възмож-

ности за осигуряване и на друга подкрепа извън училище.6 Изследването 

показва, че ресурсните учители и специалисти в училище не са достатъчно.  

 Други проблеми, които стоят пред обучението на децата със СОП ос-

вен недостатъчно специалисти и подготвени кадри, се отнасят до справяне-

то им с учебния процес, със затруднена социализация в училищната среда, 

или с комуникацията с другите деца, които трудно ги приемат, или в липсата 

на подходящи извънкласни занимания и дейности, в които да се включат. 

 Въпреки затрудненията, свързани с обучението родителите на деца 

със СОП в общообразователните училище, техните родители оценяват ви-

соко получаваната подкрепа и усилията на персонала на училището. 

 Потребността на децата със СОП  от подкрепа е насочена към осигу-

ряване на допълнителна образователна подкрепа и работа с психолог за 

тях и семействата им.   

 В цитираното изследване е установено, че въпреки предизвикател-

ствата на процеса са поставени основите и е създадена необходимата база 

за обучение на деца със СОП в рамките на общообразователните училища. 

Отчита се и необходимостта от допълнителна подкрепа на учителите от 

специалисти, да имат достъп до специализирани ресурси и помощни мате-

риали, с които да работят, както и от практически съвети за реакция в една 

или  друга ситуация. 

 Родителите на деца със СОП обикновено имат положителни очаквания 

към обучението, но и своите страхове, които са свързани някакси с него. 

                                                 
6 Национално представително проучване на тема „Нагласи към приобщаващо образование“ , Изпълнител: 

„Глобал Метрикс“ ООД, по поръчка на „Център за приобщаващо образование“, 2014г. 
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 Необходимо е насърчаване на процеса на приобщаващо образование 

и социализация на деца със СОП в общообразователните училища, като се 

предприемат конкретни стъпки, а именно : 

 - По добра осигуреност със специалисти и повече индивидуална ра-

бота за децата със СОП, за да бъдат спокойни родителите, че процеса на 

обучение е обезпечен. 

 - Повишаване на знанията и квалификацията чрез различни видове 

обучения и семинари, добра професионална  подготовка за работа с деца 

със СОП. 

 - Наличието на информация за реализацията на деца със СОП, която 

би действала мотивиращо на всички заинтересовани страни. 

 - Целенасочена работа за промяна на нагласите и подобряване на от-

ношението към приобщаващото образование на родителите на деца в нор-

ма. 

 - Осъзнаване на ползите от приобщаващо образование за всички заин-

тересовани страни, както и на изграждането на нагласа, че приобщаващото 

образование би възпитало у децата качества като съпричастност и толе-

рантност, както и умения за даване на помощ и подкрепа. 

 Процесът на социализация представлява  едно от най-сложните и мно-

гоаспектни явления в развитието на човешкото общество, притежаващо це-

леви характер и реализирано както чрез институционализирани, така и чрез 

неформални средства, с които социумът разполага.  

 Като основна специфична черта на социализацията се определя ней-

ната непрекъснатост, при която съществено място заемат социалното учене 

(научаване), социалното обучение, усвояването на социални роли и поведе-

ние, както и формирането на устойчиви позитивни обществени нагласи. 

 Важна част от създаването на благоприятна среда за развитие на деца 

със СОП е да бъдат популяризирани истории на деца със СОП, реализи-

рали се успешно след завършване на образование. Това би повишало 

мотивацията на децата, а и на учителите и специалистите, работещи с тях. 

Създаването такава среда изграждането на условия за ранно откриване на 

обучителните трудности и търсенето на адекватни решения, значително би 

повишило шансовете за успех и реализация на тези деца на по-късен етап. 
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ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ХЕПЪНИНГА 

Максим Мизов 

ONCE AGAIN FOR THE HAPPENING1 

Maksim Mizov 

 

Abstract: The study analyzes the political uses of and abuses of happening events. The author 

highlights the evolution of this phenomenon in different political contexts. Furthermore, he 

revelas the influence and instrumental exploits of postmodernism. The correlations between 

happening and performance were studied. The changes in the status and pathos of the 

spectator and the audience in the organics of the politicized happening are shown. The paper 

explains the relationships between happening and different types of spaces, as well as the 

speed of their passage and conquest. Attention is also paid to the participation of the 

individual senses in the happening phenomenology. 

Key words: vanguardism, power, art, politics, postmodernism, happening.   

 

 Етимологически терминът „хепънинг“ произтича от английската дума „ha-

pрening“, която означава нещо произтичащо, случващо се или ставащо. Именно 

затова процесивността е кардинална отличителна специфика на този култу-

рен феномен. А той се смята за едно от направленията на поп-арта, занимава-

що се с публичната демонстрация на необичайни, невиждани, парадоксални и 

дори абсурдни действия, разигравани от твореца, който обаче разчита на съав-

торски подкрепи на публиката.  

 Като редица други авангардни изкуства, хепънингът първоначално не е 

радушно приет от значителни части на обществото, а най-вече от официозните 

критици, тълкуватели или пазители на каноните на изкуството и културните тра-

диции. Както за всяко ново нещо, публиката му е малка и профилирана по свои-

те вкусове. Затова му се налага да измине своята Голгота, т.е. за известно вре-

ме да се подвизава като неофициално и дори публично стигматизирано изкуст-

во, докато стигне до сюблимния исторически момент и обществените реалии на 

неговото признание. Тази апокрифна история е обща за всички авангардни из-

куства независимо кога изгряват на историческия хоризонт, или къде (на Запад, 

или на Изток) се появяват.2 Заради тези неизбежни исторически премеждия и 

митарства, хепънингът, като ред други нови, некласически, некаконични и неор-

тодоксални изкуства, е обявяван за елитарен, сингуларен, или палиативен по 

                                                 
1 Студията представлява първа глава от предадената за отпечатване монография на автора „Политичес-

кият хепънинг“. 
2 Срав.: Бобринская, Е. Чужие. Т. 1. Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции. М., Breus, 

2013. 



 158 

своите идейно-културни инвенции и ин-тенции в духовно-културната среда и 

атмосфера на конкретните типове общества. 

 Неизбежни са подозренията и реакциите и към неговия нонконформизъм. 

Но с епатажността и нихилизма си към статуквото и традициите в културата и 

изкуствата, той, според мнозина негови съвременници, си „заслужава“ такова 

отношение. Това е още по-неизбежно, когато публичните монстрации на аван-

гардните скандални творения буквално „взривяват“ обществените нрави и по-

рядки, законите в държавата, тъй като понякога видимо преминават отвъд гра-

ниците на законността.3 Защото някои от изпълненията на авангардните „спецо-

ве“ не опират само до вербално унижение или оскърбление на отделни лица, 

или на цялата публика, а стигат и до реални физически покушения, хаптични аг-

ресии към зрителите или случайните минувачи на публично осъществяваните 

неординерни „произведения“, при което е неизбежно такива „мишени“ да не 

знаят как да реагират, или да действат защитно.  

 Аналогично реагиране на част от публиката може да се провокира и от 

гледна точка на съвършено непозната технология за изграждането на творбата. 

Примерно, използването на различни бактерии, от които присъстващите изпит-

ват притеснение, смущение или дори неприкрит страх да се докосват до необи-

чайното творение. Защото последното нагледно и шокиращо иронично демон-

стрира „развенчаването“ на парадигмата за безсмъртието на изкуството, или 

тази за нетленността, т.е. за вековечността на шедьоврите на отделните изкуст-

ва, или на дадени култури. Ако в такива шокиращи пърформанси се използват 

живи бактерии4, то особено популярният днес „анонимник“ Банкси наскоро де-

монстрира два такива неочаквани ефекти с унищожението на негова творба, 

веднага след като тя бе закупена и още преди да попадне в ръцете на своя нов, 

щастлив, а пък и неизмеримо доволен притежател. 

Но иконоборческите, или еретични атаки на авангардистите към истори-

чески установеното, културно общовалидното и дори сакрализираното в изкуст-

                                                 
3 Според някои теоретици на тази деликатна проблематика сложността при възприятията и реакциите на 

такива художествени провокации се дължи, колкото и парадоксално да звучи и изглежда, на невро-фи-

зиологическите особености на човешкия мозък, който в едни и същи сегменти на своята кора съхранява 

невроните както за естетическите, така и за етическите реакции на човека, поради което нерядко е трудно 

за неграмотния човек да прави ясни, своевременни и точни разлики между естетичното и етичното (срв. 

Гомес, К.-Дж. Протестная реакция зрителей на морально-провокационное искусство. - В: Коммуни-

кационные тренды в епоху постгра-мотности. УФГУ, 2018, с. 124). 
4 Срав. Граната, Фр. Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело. М., 

НЛО, 2020. 
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вото неотвратимо предизвикват скептични, мнителни, раздразнителни, дезавуи-

ращи и стигматизиращи реакции на привикналите със статуквото и традициите 

съвременници, макар че, същевременно, именно този дефанзивен отпор галва-

низира и мултиплицира интереса на търсещите нещо съвсем ново и по-различ-

но в културния пейзаж лица, групи, слоеве, имащи по-особени духовни интере-

си и естетически критерии.  

 Като повечето други авангардни изкуства, хепънингът първоначално е 

дело на отделни творци, без обаче да притежава фаворизиращи или поне под-

крепящи го институции в държавата, или в гражданското общество, което става 

по-късно, когато неговото разпространение и влияние в социума вече са стана-

ли доста мащабни. В повечето случаи той е първоначално рожба на ляво-ори-

ентирани творци, но впоследствие бива иззет и дори монополизиран от такива 

с друг тип идейни профили. Такава, впрочем, е и твърде противоречивата и лъ-

катушна историческа съдба и на самия постмодернизъм, който тръгва отляво, а 

днес царства в десните модалности. 

 Терминът хепънинг е разпространен първоначално в англоезичния свят, 

докато в Германия аналогични прояви на аванградното изкуство се квалифи-

цират като акции, стрийт-арт или улично изкуство. Германия, впрочем, е роди-

ната и на термина и течението „флуксус“, свързано с латинския термин „fluxus“,  

който означава струя, поток на живота, изтичане, протичане. Това атрактивно и 

синтетично течение дава път, но и известност и на хепънинга, пърформанса, 

деколажа, инсталацията, анти-театъра и различните формати на уличните ак-

ции. Към това авангардно течение се приобщава и Алън Капроу - „бащата“ на 

термина и дискурса за „хепънинга“, но и на културното приложение, а и популя-

ризиране на този зрелищен публичен феномен. Впрочем, на сметката на Кап-

роу лежи отговорността и за още едно „родителство“ - това на инвайърмента, 

който също е от арсенала на неканоничните изкуства, а и е твърде чест ком-

паньон в немалко публичните гастроли на хепънинговия феномен.     

 В органиката на хепънинга са вградени - в различно време и степен - 

идейно-духовни „сенки“ на дадаизма, футуризма, експресионизма, импресио-

низма, сюрреализма и др. модни, авангардни и неординерни течения в изку-

ството и културата. Но главното, определящото или доминиращото в органи-

ката на хепънинга е духът на постмодернизмът. А неговото своеобразно 

„диалектическо снемане“ в концептуализма и битийността на хепънинга доста 
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ясно личи в присъствието, хегемонната позиция и роля на генерални парадигми 

на постмодернистката рефлексия - плурализмът, агонизмът, вербалността, ри-

зоматичността, деконструктивизмът, конструктивизмът на паралелни реалнос-

ти и светове, непреодолимото усещане за кризисност, раждащо амбивалетни 

ментални, емоционални и поведенчески реакции и т.н.  

 Доколкото постмодернизмът извежда в главна роля субектът, неговата 

менталност, сензитивност и активност, новите, авангардните, некласическите 

или неканоничните изкуства могат/трябва да се разглеждат и като нещо неор-

динерно, екстремално. Ако в епохата на Модерността ангажиментът с изкуст-

вото се е разглеждал като проява на нормологична креативност на разума, ма-

кар и понякога обагрена с друга тоналност на емоциите, страстите и афектите, 

то постмодерните реалности и нрави създават повод и основание на някои из-

следователи да смятат този ан-гажимент вече като мотивиран от специфична 

„истероидна креативност“5, в която загубата на нормалните връзки с порядките 

и реалностите сякаш бие силно на очи. Не случайно, ако в епохата на Модер-

ността еуфорията по изкуството е несъвместима с идеята за неговото убийст-

во, то във времето и битието на Постмодерността идеята за „смъртта на иску-

ството“ се появява и шества свободно, но и безнаказано.  

 Освен това съществени промени настъпват и по отношение на художе-

ствените форми и изразните средства. Ако в епохата на Модерността творецът 

се възприема или изисква да бъде оценяван като създател на прекрасни фор-

ми, реалистично отразяващи изобразените от него предмети, то в постмодер-

ното време той вече не се интересува толкова нито от формите, а още по-мал-

ко от реализма, понеже е изцяло погълнат от желанията да се представи като 

неординерен организатор на иновативни комуникации с обектите и публиката, в 

които генерално значимото са не репрезентациите, а перформативните жесто-

ве или технологиите, с които изкусно борави. Тази радикална промяна неиз-

бежно води и до появите на непознати дотогава хибридни, „кентаврични“ из-

куства, които не могат да се вместят в старите критерии и типологии на стило-

вете, или жанровете на отделни класически изкуства. 

Подобна метаморфоза, обаче, има и своята еволюция. Започнали първо-

начално с екстазите на удоволствията на творците-авангардисти от игрите с 

                                                 
5 Срав.: Кикодзе, Е. Новый русский перформанс // Комод # 8, 1999, с. 65. 
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публиката, които не мислят за някакво конституиране на принципите за тези за-

бавления, впоследствие авангардистите отиват и към такова декретиране на 

тези принципи. 

Различия и противоречия има и в друг аспект. Първоначалните шокира-

щи и дори скандални произведения на авангардистите са ярък и категоричен 

жест на критика, разобличение и отрицание на пазарните начала и ценности, на 

тоталното опазаряване на изкуството и културата. Впоследствие обаче, те пра-

вят завой и, вместо да продължат да са честни, на чисто с тези позиции, се 

включват в пазарните игри като дори стават техен атрактивен агент, но и обект 

на пазарни котировки6. Дори анонимният все още и глобално известен Банкси 

не роптае въобще, а активно участва, разбира се, чрез посредници в предла-

гането на творбите си в най-реномираните къщи за наддавания за уникални 

произведения на изкуството и културата. А и духът на Ницшеанският нихилизъм 

се превръща в доминиращ обертон не само в философията, но и в теорията и 

практиката на постмодерното изкуство и култура, в които метафизиката също е 

толкова категорично обявена за persona non grata. Така разголеният и освобо-

ден докрай субективизъм на твореца, възприемащ се едва ли не и като своеоб-

разен свръх-човек, който според желанията, настроенията и капризите си е 

способен да отрича, потъпква, осквернява и разрушава брутално ценнос-тите и 

нормите, принципите и критериите, традициите, жанровете и стиловете, вече е 

неудържим в стихиите на волунтаризма си с обектите, технологиите и публики-

те. Той се превръща едновремено в законодател, съдия, а и в екзекутор на вку-

совете. 

Еклектичната субстанция и междинната позиция, например, на пърфор-

манса не го прави направление или жанр, а ново изкуство, според някои тео-

ретици.7 Подобно на него, хепънингът или акцията като зрелищни форми и еле-

менти на новите процесуални изкуства не са направления, стилове, или жан-

рове на някои изкуства. Обаче, между двата феномена има и разлики, отнася-

щи се до това, че ако пърформансът има предварително запланирана телео-

логия и драматургия, които обикновено се скриват от зрителите, хепънингът е 
                                                 
6 Срав.: Грав, И. Высокая цена. Искусство между рынком и культурой знаменитости. М., Ад Маргинем 

Пресс, 2008.  
7 Срав.: Гниренко, Ю. Перформанс как феномен современного отечественного искусства. 
[Электронный ре-сурс] // GiF.Ru Информагентство Культура; ред. В. Леденёв / Ю. Гниренко. 
— Электрон. дан. — Екатеринбург, 2000-2009. — 135 с.  
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символ и въплъщение на зрелищна липса на конкретна драматургия и цел. В 

случая обаче говорим/пишем за него в битността му на атрактивен елемент или 

процес от обновлението в изкуството, а не, примерно, за политическите му мо-

дификации, които имат ясни, макар скрити, цели. Нещо средно, хибридно меж-

ду двата феномена е акцията, която за разлика от пърформанса и подобно на 

хепънинга е лишена от драматургия, но в отличие от хепънинга и също като 

пърформанса има предварително планирана телеология. И докато пърфор-

мансът е зрелищно действие, предполагащо използването на пара-театрални 

форми на изпълнение, преследващи дадена художествена цел, в хепънингът 

липсват подобни неща, а в акцията те не са най-важните или значимите. Но 

има и друго различие между трите феномена, отнасящо се до ролята на зрите-

ля: в пърформанса е явен стремежът към незадължително въвличане на зри-

теля в разигравания зрелищен спектакъл, докато в хепънинга и акцията е оче-

вадно намерението зрителя да бъде изцяло приобщен към и активно ангажиран 

с игровата фабула. Освен това хепънингът акцентира на потребността от, ро-

лята и значението на тактилността съвсем целенасочено, докато в хепънинга и 

акцията хаптичните актове са непланирани, случайни, непредсказуеми по фор-

мите, мащаба и ефектите им. Но различия има и спрямо използване на ситуа-

цията: в пърформанса ситуационизмът е главен формообразуващ принцип, до-

като в хепънинга и акцията тя не притежава и демонстрира това в подобна сте-

пен, форма, динамика и мащаб на проявление.8 

Хепънингът и пърформансът си приличат и по нещо друго, макар такива 

прилики, или сходства да не са огледални, нито хомогенни. Иде реч за това, че 

и двата феномена, макар и по своему, се възползват от определени трансгре-

сии в архетипното мислене и действие, в употребата на дадени сакрални реа-

лии и ценности, които в техните изпълнения придобиват особено значение и 

персонален смисъл. А това означава, че правилното декодиране на заложеното 

в органиката на хепънинга и пърформанса е невъзможно без съответна иден-

тичностна принадлежност, на базата на която се осъществяват, а и разпознават 

смисъла и значението на архетипа.  

Разбира се, докато в пърформанса това откритие, усвоение и използване 

на архетипа са предварително запланирани и включени в драматургичния сце-

                                                 
8 Пак там. 
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нарий, в хепънинга разпознаването и експлоатацията на архетипното не са 

авансово планирани, нито предопределено ангажирани с дейността на „завер-

буваните“ зрители. В този аспект някои от екзалтирано действащите участници 

в хепънинга могат да, но други изобщо да не стигнат до алюзии или асоциации 

на разиграващото се с нещо архаично, архетипно, мистично и възкресено от не-

запомнени времена и култури. 

Ако хепънингът и пърформансът са епатажни по дух и ангажимент, макар 

и с различни телеологии и инструментариуми, те демонстрират това обаче по 

своему. Но пък в този контекст си приличат и по това, че се възплозват от „екс-

трите“ и услугите на иронията, гротеската, пародията, нихилизма и понякога да-

же цинизма.  

И двата феномена разчитат много на заимстването, дори на своеобраз-

ното плагиатство на определени чужди езици, които те използват, естествено, 

по своему, т.е. без стриктно спазване на тяхната автентична граматика и реч-

никова практика. Но има разлики в отношението и практикуването на такива 

езикови присвоявания: за пърформанса е съдбовно правилното разпознаване 

или поне включване в линг-вистичната игра, докато в хепънинга това невинаги 

е задължително, или реално. Не случайно в хепънговите зрелищни еуфории и 

вакханалии могат да участват лица или групи, които изобщо не проявяват ни-

какъв принципен интерес да проумеят за какво всъщност се говори, а са моти-

вирани единствено от хедонистични намерения. Нещо повече даже - в хепъ-

нинговата еуфория и карнавалност е възможно мащабно практикуване на т.нар. 

конгнитивен дисонанс от лица/групи, които дори не знаят какво означава този 

феномен, който всъщност е познаване на нещо, което обаче не мотивира към 

неговото спазване. Затова и в хепънингите винаги има, при това не-малко на 

брой, лица, които схващат или пределно ясно разбират какво се спотайва зад 

определени реплики, жестове, или актове на артистите и конферансиетата, но 

не чувстват нужда да се съобразяват с дискретния смисъл на казаното, а дори 

могат и да създават привидност с поведенческите си реакции, че го правят, ма-

кар в действителност да се включват в общата атмосфера и динамика, обаче 

подбуждани от съвършено други мотиви - да се забавляват, да изпитват удо-

волствия и емоции. Тук изобщо не поставям и развивам още по-деликатната те-

ма за задължителното присъствие и „включено наблюдение“ на съгледвачи от 

други партии и граждански движения, които целево, инструментално, манипу-
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лативно и имитативно могат да се включват и дори твърде активно да участват 

в хепънинговите мероприятия, за да не си създават проблеми с подозрително и 

провокативно изглеждащото им пасивно поведение в общата масова еуфория и 

повсеместна заразителност и подражание. В такива случаи привидно изглежда-

щото съобразяване с и пълно спазване на граматиката и лексиката на хепъ-

нинга, но и на инфилтрираните в него идейни опции и ангажименти, не са реал-

ни, истински, а демонстративни и чисто инструментални. 

Друга важна отлика между двата атрактивни феномена се отнася до съз-

даването на определен тип документация. Ако за пърформанса това обикно-

вено е задължително, за хепънинга то невинаги е потребно и валидно. Фактът, 

че някои лица, развеселени и доволни от хепънинговата фабула и високовол-

тажното й емоционално напрежение, са склонни да си правят селфите, не озна-

чава, че това е задължително правило за всички присъстващи, или участници в 

хепънинговия спектакъл. 

 Ако, както твърди Роузли Голдберг, пърформансът в повече от вековната 

си историческа биография е доказал безспорно, че е „авангард на аваргарда“, 

глобално разпростиращ се и властващ медиум, позволяващ по оригинален на-

чин да се изразят различията между творците9, то хепънингът е не по-малко 

„авангард на авангарда“, но пък е и медиум, който освен различията, катализи-

ра и сходствата между творците в стремежите им да спечелят на своя страна 

зрителската публика. Той е символ и практическо, контрастно видимо въплъще-

ние на спонтанното единство, симетричната единност, екзалтираната заедност 

или френетичната солидарност в идейната кохезия между творците и публика-

та, участваща в техните монстрации.  

 Повечето авангардни творци базират своите оригинални идеи и концеп-

ции на парадигмата за особеностите на зрителните, слуховите и други видове  

възприятия. По отношение на зрението водеща се оказва парадигмата за т.нар. 

екологически влияния и ефекти върху оптичните способности и усещания на 

човека, като под екологически обикновено се разбират не само чисто природни-

те, но също и на тези от антропогенната, или техногенната природа образи, 

въздействащи на психиката, съзнанието и подсъзнанието на хората в конкретни 

типове социални ситуации.10 Това не означава, че субектът е единствено паси-

                                                 
9 Срав.: Голдберг, Р. Искусство перформанса. М., Ад Маргинем Пресс, 2019. 
10 Срав.: Гибсон, Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., Прогресс, 1988. 
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вен консуматор на образи от околния свят, защото той е активен в ментално и 

емоционално отношение, при което ситуативният му психически и мисловен 

статус и патос се отразяват по особени начини върху естеството, начина на 

възприемане, осмисляне и тълкуване на образите. А тъкмо на подобна авто-

номност разчитат и авангардистите при афиширането на своите неординерни 

художествени произведения в различни сфери на изкуството. 

 Ще бъде обаче пресилено, некоректно и неточно да се твърди, че хе-

пънингът е рожба единствено на постмодерната епоха и релевантната й осо-

бена рефлексия. Защото е безспорен факт, че неговата историческа биография 

започва още в пределите на Модерността, от чиито културни съкровищници той 

заимства разчитането на вярата в силата на духа, свободата на въображение-

то, експерименталния патос, неутолимия стремеж към непрестанно поставяне 

на нови цели, а и преодоляването на ограниченията и битуващото, демонстра-

тивното несъгласие и противопоставяне на официозното или казионното, нала-

гано чрез властови (брутални, или перфидно-завоалирани) логики, техники и 

практики, демонстративната епатажност, радикалната провокация, неординер-

ната, шокиращата и дори скандалната импровизация, социалната отвореност и 

комуникабелност, разчитането на другия в лицето на публиката, фиксацията 

към ролята, значението и ползата от проницателната и, още повече, от ориги-

налната мисъл, от всеобемащата и подчиняваща всичко на себе си емоция, от  

ценността на навременната реакция и точния, или на престорения жест; недо-

верието към легитимираните закономерности, условности и провъзгласяването 

на разнообразни техни антиподни измерения - други конвенционалности, доми-

ниращи случайности, бифуркации, полилинейни констелации или царуващ 

хаос, паралелни и дори есхатологични реалности; специфично профилирана, а 

и неистово прокламирана ценност на хронотопите на неговата зрелищна съби-

тийност, и т.н. Не случайно подобни елементи могат да бъдат открити и в твор-

ческите прозрения, но и похвати на дадаистите, футуристите, сюрреалистите 

още от началото на ХХ век. Затова и някои теоретици (на изкуството и култу-

рата) определят тези течения като своеобразни предвестници и дори основопо-

ложници на хепънинга и пърформанса. 

 Освен това несъмнената и публично демонстративна гражданска съпри-

частност и активност на авангардистите не е само рожба на постмодерността, а 

е специфичен отзвук на хуманистичния борчески патос на Просвещението и 
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Модерността, въпреки че в постмодерните времена и реалности те променят 

своите „орбити“, тъй като вече фиксират, проблематизират и интерпретират по-

друг сорт теми, въпроси.  

 Хепънингът заимства от постмодернистките арсенали и репертоари иро-

ничното и агонистичното начало, игрите на различните видове езици, аполо-

гията на безкрайността на възможните прочети и тълкувания на всичко и все-

киго, хиперболизацията на ролите и значенията на ризоматичността и децен-

трализацията, липсата на последни или изначални, а и несъмнени фундаменти 

на битието и предназначението на човешките същества, триуфалното паганис-

тично съмнение в неоспоримостта и вековечността на канонизираните и сакра-

лизираните митологии, подозренията в ценността и влиянието на големите на-

ративи, недоверието и съпротивата против есенциалистките идеи, инструмен-

талното използване на трезорите не само на историчността, но и на всекиднев-

ността, на творческите сондажи в непознатото или дори в забраненото, търсе-

ното на различни мостове, но и зависимости между архаиката и съвремен-

ността, тоталната апология на съпротивата и противопоставянето на властови-

те режими и дисциплиниращите техники и практики, демонстративното несъгла-

сие, или публичното „развенчаване“ на казионни авторитети, шизофренната 

приватизация, но и експлоатация на различни идентичности, ескалацията и ди-

фузията на симулациите, спектакловите и спектакулярните феномени, префе-

ренциалното отношение към аутсайдерите и маргиналните общности, и т.н. За-

имствайки от всекидневието определени сюжети, хепънингът по своему ги пре-

конфигурира и разиграва в съвършено други модалности, притежаващи особе-

на смислова и ценностно-нормативна поетичност, конфронтираща с тяхната 

банална и тривиална експлоатация в обикновения, прозаичен, делничен човеш-

ки живот. А освен това разнородните алюзии за повсеместни, непрестанни и 

силно въздействащи връзки и зависимости между органиката, етоса и патоса 

на хепънинга и творческите сублимации, пречиствания или катарзиси са твърде 

прозрачни и натрапчиви. А те винаги отвеждат до асоциациите или алюзиите за 

нещо, плътно свързано с културната, или творческата реанимация, реставра-

ция и осъвременена експлоатация на нещо от дълбините на историята и мито-

логиите, на нещо архаично, реликтово, а и ритуално. Разиграваните аналогии с 

или искрената вяра на немалко пърформари в необходимостта от атрактивно и 

инструментално използване, а и преживяване на древни ритуали на инициации 
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са твърде разпространени, а и демонстративно експлоатирани.  Затова и мис-

тиката, а и трансовите състояния са на особено висока почит сред творчес-

ките гилдии на пърформърите, като някои от тях дори ги и хиперболизират. Не-

усетното и неосъзнатото превръщане на известна част от случайно оказалата 

се публика на екзотични, дори екстравагантни или атрактивни пърформансови, 

или хепънингови спектакли дискретно цели последващото им завербуване и 

превръщане на част от нея в „заклети брята и сестри“ от ордена на съответния 

пърформър.  

 Не по-малко властна, но и впечатляваща е алюзията и за органичната 

връзка между някакви - познати или непознати, древни или съвременни - трав-

ми, които би-ха могли да бъдат своеобразно различени, осъзнати и преодолени 

чрез „екстрите“ и услугите на пърформърските умения, декодиращи техните 

мистерии, но и въвеждащи лаиците, непосветените лица (или общности) от 

публиката в тайнствата им. 

 Очевадният, а и натрапчив претенционизъм във високопарните пледоа-

рии за прокламиране и защита на високи и съвременни, аванградни или прог-

ресивни идеи, често пъти ароматно и дори пикантно сервиран с примитивен, 

брутален, арогантен, познат на всеки от ежеднението стил на говорене, е чест 

гост у някои пърформъри.  

 Парадоксална е и ситуацията, в която доста авангардисти попадат неу-

сетно. От една страна, те искрено вярват или поне се стремят да внушат и убе-

дят техните (моментни, или постоянни) публики, че са символ и въплъщение на 

определен връх в развитието на даденото  изкуство. Заедно с това, обаче, от 

друга страна, те винаги са притискани от разяждащото ги съмнение, че щом 

авангардните, некласическите, неканоническите изкуства са динамично разви-

ващи се, а и неизбежно еволюиращи, творческите им прозрения, произведения, 

или постижения са неотратимо осъдени на предстоящи (по-скорошни, или по-

далечни във времето) преоценки, а и забрави. Именно затова са и ненаситни в 

опитите си да изпият „на екс“, или максимално от удоволствията и признанията, 

които конюнктурата, златният шанс, а и миг им дават. Не случайно котировките 

на творческите заслуги и признания зависят, но и варират в зависимост от спо-

собността на техните автори да станат популярни, интригуващи, интересни и 

ангажиращи вниманието и оценките на критици, журналисти и учени. А това е 

поредният и твърде фрапиращ парадокс в генеалогията и феноменологията на 
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авангардистките изкуства. Защото те, от една страна, всячески се стремят, но и 

опитват (поне формално, на думи или привидно) да отстояват кредото, че са 

катего-рично против всякаква конюнктурна модност и комерсиална зависимост 

от преценките и признанията за творческите им заслуги от всевъзможни кул-

турни и други институции, а, същевременно, от друга страна, не престават да 

провокират вниманието на обществеността, цензурата, критиците и най-различ-

ни институции в държавата и обществото с неордоксалните си произведения, 

търсещи и съответно признание заради „приносите“ си в онова, което е на гре-

бена на вълната в конкретния момент. Донякъде това е отражение на постмо-

дернистката опция за уникалната поетизация на човешкото съществувание, за 

приоритетната или дори супериорната значимост на индивидуалността и непов-

торимостта на човешката личност, която е способна навсякъде и по всевъзмож-

ни начини да остави своеобразните си „автографи“ чрез своите необичайни, 

шокиращи и даже скандални идеи, емоционални и поведенчес-ки демонстрации 

в обществената среда, или в публичните институции, които обик-новено са дос-

та силно резервирани, а понякога и инструментално консервирани за допуска 

на подобни нестандартни, неординерни, екстравагантни идеи, или прояви. В то-

зи аспект най-често е съвсем преднамерена и инструментална позата на аван-

гардиста на пълно безразличие към мненията и оценките на непосветените, 

лаиците и профаните в сакралността на интимните му творчески интенции, а и 

инвенции. Самият факт, че исторически не са познати творци-авангардисти, 

които въпреки своите публично заявен несъгласия с и протести срещу търгов-

ския дух, пазарните ценности и принципи, комодификацията на всичко и всеки в 

социума, никога не се отказват от хонорарите си, а някои от тях дори се цанят 

за по-високи такива, е доста показателен за амбивалентността между деклари-

раните идеи и реалните постъпки.   

Подобно на своите предвестници или духовни извори, хепънингът също 

залага „ва банк“ на субективното и субективизма, на апологията на персонал-

ното възприятие, усещане, виждане, осмисляне и преживяване на неговите 

обекти, предмети и т.н. Той не понася каноните, регламентациите, ограниче-

нията, критичните санкции и стигматизации, табуиранията и репресиите на 

авангардистите, новаторите, духовно разкрепостените си творци, а и на безко-

ристно/меркантилно следващите ги публики. Затова не само с ярък ентусиазъм 

и гордост възприема, но и всячески се опитва публично да рекламира и наложи 
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своите неординерни, даже и скандални „анти-та“. Анти-изкуството, анти-теа-

търът, анти-киното, анти-живописта и т.н. са неотлъчна част и силно впечатля-

ваща, дори шокираща визитна картичка на неговите шествия. Затова хепънин-

гът е способен едновременно както да профанира дълготрайно възвеличавани 

и съхранявани сакралности, така и да сакрализира, даже и да издига на пие-

дестала на култа тривиални профанности, ежедневни баналности. 

 Като емблематична част от протестното изкуство и протестната култура, 

хепънингът играе особено важна роля в модалностите на акционизма, т.е. да 

демонстрира специфична, неординерна, нетрадиционна политическа ориента-

ция и активност без обаче да използва трафаретните политически инструменти 

и прийоми. В този ракурс той винаги е фокусирано - палиативно или тотално - 

критично насочен срещу битуващите и господстващи властови институти, ели-

ти, стратегии и тактики. А хепънингът се нуждае фатално от публичност, от хро-

нотопни позиции, в които да демонстрира своите идейни интенции и инвенции 

пред дадена публика. Той е нищо без публиката, за разлика от пърформанса, 

който понякога може и да реализира своите творчески прозрения и откровения 

дори при липсата на съответна публика. Докато за пърформанса зрителската 

аудитория е обикновено главно в ролята на пасивен наблюдател, чието мнение 

не е важно, в хепънинга от публиката се изисква релевантна кохезия и симет-

рична реакция - ментална, емоционална, поведенческа. Освен това, ако в пър-

форманса е от особено, съществено значение нивото на културата, на познан-

ството на различни стилове, школи, направления в изкуството, на базата на 

които творецът ще гради своето оригинално и синтетично произведение, в хе-

пънинга колаборациите между твореца и зрителя не предполагат реципрочно 

познаване на тънкостите и мистериите на изкуството, а просто импулсиране, 

заразяване и подражаване, разбира се, с допускането и на съответни волности, 

и т.н. В този контекст, зрителят, моментно-ситуативно поемащ и изпълняващ - 

принудително, или пък доброволно - ролята на съучастник, съавтор на разигра-

ващото се събитие, не е длъжен да притежава съответни знания за различните 

изкуства, от арсеналите и репертоарите на които се формира, но и форматира 

хепънинговият продукт. 

 Хепънингът винаги носи в своята (идейно-духовна) утроба, но и всячески 

се опитва публично да демонстрира пъстра палитра от разнообразни, или дори 

крайно противоположни чувства. От една страна, той изисква и е длъжен да 
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предизвиква определени позитивни емоции и афекти, но - от друга - не може да 

се лиши и от екстрите и услугите на отрицателните чувства, емоции и афекти, 

които нагледно символизират очевадно, или подразбиращо се недоволство, не-

задоволеност, ограниченост, потиснатост, депремираност, стрес, паника, защо-

то е обусловен от разривите между идеалите и действителността, думите и де-

лата, видимото и незримото, мисленото и поведенчески осъщественото и т. н. А 

тъй като забележимо или завоа-лирано илюстрира нежелание и нетърпение на 

твореца да изчаква естественото развитие на процесите и събитията, докато се 

стигне до сюблимния момент на осъществяване на интимните желания, копне-

жи, мечти на субекта, винаги се залага на монстрацията на радикални символ-

ни жестове, които (трябва) да илюстрират съкращаване, или дори деформира-

не, обезсмисляне на времето и пространството. И неслучайно делокализацията 

на пространството, в което се осъществява хепънинговият спектакъл предиз-

виква амбивалентни възприятия и усещания у зрителите. Защото то - простран-

ството - е едновременно същото, а и друго. Същото е, понеже в неговата топо-

графия се разиграва фабулата на хепънинговия спектакъл, но пък е и друго, по-

неже в, или чрез него са създават разнородни алюзии, или всевъзможни илю-

зии за други светове, или начини на живот, ценностно-нормативни йерархии и 

властови режими, които единствено символично, при това и моментно-ситуа-

тувно, обитават това реално пространство, превръщайки го в нереално, но и от-

веждат извън пределите му, към трансценденциите и в някакви други простран-

ства, които са желани, мечтани, бленувани, необходими, или пък дължими. 

 Що се отнася до странните метаморфози и дори изчезвания на ролята и 

значимосттта на темпоралността, Сюзан Зонтаг подчретава, че липсата на ясно 

дефиниран и стриктно дислоциран във времето сюжет води до алюзиите, че ор-

ганиката и развоя на хепънинга са сходни с тези на сънищата, но и чужди на из-

куствата.11  И нещо повече: хепънинговият сценарий често остава у зрителите 

впечатления или внушения не само, че модифицира по свой начин териториал-

ността, а и че дори се опитва да  се отърве от нея, пък и да внедри във фабу-

лата четвърто измерение.12  

                                                 
11 Срав.: Зонтаг, С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960-70 годов. М., Русское феноменологическое 

об-щество, 1997, с. 39.  
12 Пак там, с. 40. 
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 Подобен очеваден или дискретен триумф на еклектиката и релативизма 

няма как да не провикира и създаването на впечатления, или внушения, че хе-

пънингът е обетована, свещенна земя за всевъзможни съпоставки, но и безог-

ледни сравнения. 

 В странната аура на хепънинговата събитийност духът на Антонен Арто 

не само се подвизава непрестанно, а сякаш, че доминира във всичко или над 

всекиго с безпрекословния си императив изкуството (театърът) да бъде равно 

на живота, но не на индивидуалния живот, в който господства характерът, а на 

никому неподотчетния живот, помитащ всяка човешка индивидиуалност.13 Не 

случайно много теоретици на театъра виждат в идеите на Арто най-прецезната 

дефиниция за естеството и функционалността на хепънинга, понеже в нея се 

обхващат трите базови негови елемента - надличностното или безличното от-

ношение към личността, тоталната опора върху жеста и звука при явно недове-

рие към осмислената дума и, накрая, нескритият стремеж във всеки момент да 

се нахвърли на публиката.14 И всичко това е фино опаковано в, или гарнирано с 

някаква странна емоционална анестезия. 

 Според някои изследователи, апологети или критици на хепънинга, той е 

особен, атрактивен, публично разиграван синтез на различни изкуства, който е 

продукт от амалгамата на разнородни, често и противоречиви философски, 

психоаналитични, идеологически и други направления, течения и школи. Затова 

в панорамността на неговата идейност са често  срещани провокативните съче-

тания на екзистенциалистки, пансексуалистки, нихилистични и пр. мотиви, вина-

ги обаче обединени под общия знаменател на демонстративния протест срещу 

труднопоносимото сизифовското бреме на човешкия - персонален, видов, или 

родов - живот и в търсенето на някакви изходи от подобна безпътица и обрече-

ност чрез неординерни идеи и дела. В този аспект хепънингът винаги е пред-

намерена телеология и инструментализирана творческа активност, демонстри-

ращи публично разобличение на определена абсурдност в и на екзистенцията, 

съпротива или пък експлоатация на някакви феноменологически редукции, при-

зоваващи за концентрация на общественото внимание към определени „от-

                                                 
13 Срав.: Арто, А. Театр и его двойнике. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.-М., 

Симпозиум, 2000.   
14 Срав.: Зонтаг, С. Цит. съч., с. 44. 
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ключвания на“, или „заключвания в скоби“ на дадени идеи, чувства, състояния, 

сфери и нива на пубичния и частния живот на съвременниците.15 

 В мистерията и във вакханалията на хепънинговата феноменология от 

участниците в нейното разгръщане се изискват и определен тип реакции. 

 От гледна точка на прословутия базов модел на Алфред Адлер за ви-

довете човешките реакции, хепънингът залага частично на третия вариант - ак-

тивно-конструктивният, но използва и другите три - активно-деструктивния, па-

сивно-деструктивния и пасивно-конструктивния, - като поводи или като своеоб-

разни, а пък и твърде атрактивни фонове за впечатляващо експониране на про-

тестния, негативния патос.    

 За разлика от експресионизма, който се появява на историческия хори-

зонт и в културния живот в самото начало на ХХ век, „звездата“ на хепънинга 

изгрява през втората половина на този век, заедно с изгрева и развитието на 

постмодернизма.  

 Същевременно трябва да се подчертае, че в определени моменти или 

етапи на реализацията на замисъла, или сценария на хепънинга зрителите ос-

тават с впечатления, или убеждения, че доминиращи са двата варианта на дес-

труктивизма, или пък на пасивно-конструктивния модус, които са инструмен-

тално експлоатирани. 

 Хепънингът не прокламира или глорифицира вечността, а неистово се 

опитва да легитимира ролята и значимостта на мигновеното, мимолетното, про-

менящо се. Затова е против универсалните, вечните ценности, принципи, кри-

терий и еталони. Той не се опитва да „арестува“ реалностите, събитията, про-

цесите и тенденциите, а и да ги затвори в занданите на определени норми, цен-

ности, критерий, еталони, стилове, школи, направления, течения в изкуството и 

културата. По тази причина е способен да предлага всевъзможни еклектични 

миксове от най-различни изкуства.   

 Хепънингът се счита за емблематичен феномен и инструмент на акцио-

низма и ситуационизма, чиито течения се развиват още в началото и средата 

на ХХ век в общия талвег на неочаквано мощното нахлуване (в духовния и кул-

турния живот) на авангардните изкуства, които остро и безпощадно критикуват, 

всячески, а пък и нетривиално оспорват, тотално развенчават класическите или 

                                                 
15 Срав.: Бычков, В. - ред. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. М., 

РОС-СПЭН, 2003, с. 486. 
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каноничните модернистични изкуства, техните критерии и еталони,  разнооб-

разни стилове, или жанрове. Като символ и въплъщение на акционизма, на раз-

крепостения дух и освободената фантазия, той не разчита на логически кон-

сенквентни драматургии, на отчетлива и общовалидна йерархизация на целите 

и средствата, нито на предопределения, или на изпреварващи знания за фина-

ла на неговите сюжетни мутации и послания. Затова разчита на изненадата, 

сюрприза, неочакваното, непредсказуемото и хюбриса. 

 План-графикът и трафикът през местата, териториите, през които мина-

ва, или  трябва да премине хепънингът не са предварително известни никому. 

 Хепънингът пледира за своеобразна цензура на цензурата, а и за заб-

рана на табутата, за преодоляване и премахване на разпръснатите от властта 

препятствия, органичения, несвободи, отнетите или осквернените и потъпкани-

те човешки права. Той залага на директна или косвена, но подразбираща се 

монстрация на стереотипна, заразителна и подражателна солидарност между 

хората, изразяващи своите недоволства, протести или съпротиви в определени 

хронотопи, които могат, или би следвало да се превърнат в места на паметта, 

или на акционисткото въображение, респ. да провокират определен типове 

мислене, но и емоционални преживявания.  

 Вместо традиционните суровини и материи, използвани от класическите 

изкуства, авангардните прибягват до употребата на всевъзможни предмети, де-

функционилизирани вещи и странни, необичайни изразни материи, средства и 

техники, които създават и редица сложни главоблъсканици около разчитането и 

интерпретацията на техните идейни ребуси, символни абракадабри.  

 Нетрадиционната експлоатация на такива обекти създава предпоставки 

или условия впоследствие да се откроят като относително самостоятелни тече-

ния реди-мейди и инсталациите, които също понякога се включват в арсенала 

на хепънинга. Преди тях обаче, своеобразната и екстравагантна комбинаторика 

на подобни вещи дава исторически шанс и път на мащабното използване на 

колажите и бриколажите. Заради стабилната историческа приемственост и 

здрава социална наследственост колажният метод се използва твърде добре в 

пърформанса, инвайърмента, инсталациите, реди-мейди, поп-арта, концептуал-

ните изкуства и т.н. Съмнението, пренебрежението или даже презрението към 

натурализма, есенциализма и реализма са част от духовния тонус и етос на по-

вечето авангардни изкуства, в т.ч. на хепънинга, което е пряко, или завоалира-
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но наследство от идейното визионерство на дадаизма. Вместо тях, авангард-

ните изкуства залагат на абстракционизма и неприкритата, но демонстративно 

изразена сетивност и сензитивност, на парадиращата чувственост и емоцио-

налност, на разривите и отрицанията на реалистичните отражения и логичните 

репродукции на битуващото в природата, обществото, живота и практиките, на 

конструиране и умишлена демонстрация на трудно понятен мисъл, изискващ за 

своето идейно „разшифроване“, или „декодиране“ по-особена култура. 

 Във фокуса на вниманието и заниманието на авангардистите попада 

всичко, които е особен израз, или странно подобие на динамиката, вечната и 

неспирна диалектика на живота в природата, обществото и културата, безко-

нечната противоречивост и динамика на промените, трансформациите, проли-

ферациите, мутациите, клонингите и патологиите във всичко природно, социал-

но, човешко. На този безграничен и всеобемащ континуум се базират и фаво-

ризираните от авангардните изкуства неистови пиетети и деонтологии към мо-

ментното, изменящото се, релативно-то, еклектичното, миксираното, нестан-

дартното, извратеното и дори чудовищното.     

 Адептите на хепънинга понякога използват и заимстваните от футурис-

тите модни постижения и емблематични атрибути на техническия прогрес, на 

новите технологии, които се фаворизират, а и масово навлизат в практиките на 

дадено време. 

 Впечатляващите промени или опасните трансформации в околната - при-

родна и социална, политическа, или културна - среда катализират идейните 

търсения на защитниците на хепънинга към адаптивна и инструментална упо-

треба на аксесоарите и репертоарите на разнообразни модалности на ин-

вайърмента, реди-мейди. 

 Хепънингът е исторически и принципно отворен, дори гостоприемен към 

новостите, в т.ч. и към публично скандалните творения и техники на много „из-

ми“16. В еволюцията и публично демонстративната си практика той взима и це-

лево експлоатира различни елементи и техники на пантомимата, клоунадата, 

хореографията, експресионисткия театър, или отделни религиозни ритуали.  

 В телеологията и инструментализма на хепънинга са заложени ригориз-

мите за неусетно и понякога даже неосъзнато приобщаване, интегриране, 

                                                 
16 Виж подр.: Филлипс, С. ...Измы. Как понимат современное искусство. М., Ад Маргинем, 2016-9. 
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включване на зрителите като активни, или даже равностойни субекти на авто-

рите на сценария му.  

 Генералната художествена форма, но и инструмент за реализацията на 

хепънинга, както на други класически, или авангардни изкуства, е импровиза-

цията, която трябва да поднесе неочакван, изненадващ ефект, дори предиз-

викващ моментен естетически, културен и пр. шок сред наблюдателите на раз-

гръщащия му се сюжет. 

 Първоапостолите на хепънинга в САЩ са Д. Кейдж, Р. Раушенберг и М. 

Канингем, които през 1952 г. за пръв път демонстрират публично, извън стан-

дартните места за представяне на културни произведения и иновации в изкуст-

вото, своите творби, които са странен синтез на различни видове изкуства - жи-

вопис, поезия, хореография, кино, радио и музика. Подобни зрелищни монстра-

ции те организират в необичайни, а и предварително неоповестени хроното-

поси в различни мегаполиси.  

 Обсебеният от философията на дзен-будизма Д. Кейдж предлага на мо-

ментно присъстващата публика на неговите екстравагантни гастроли твърде 

неординерни опции на авангардно изкуство, неотличимо от всекидневния жи-

вот, черпещо от последния страстно и с пълни шепи, търсещо впечатляващи 

аналогии и асоциации между живота и изкуството, преодоляващо или дори раз-

рушаващо традиционните, или класическите дистанции, но и противостояния 

между изкуството и ежедневието.  

 Техните наследници - Алън Капроу, Клас Олденбург и Йоко Оно добавят 

още колоритни „щрихи в портрета“ и органиката на хепънинговите публични 

спектакли. Тяхното символ-верую е, че хепънингът не е просто и само поред-

ната иновация в еволюцията на изкуството и културата, нито е единствено из-

раз и защита на определени естетически вкусове, критерии и позиции, но е и, 

заедно с всичко това, публична материализация на нестандартни и немасовид-

ни морално-етични позиции, или дори своеобразна утопична визия и практика, 

чрез които се депозират публично необичайни монстрации на превръщането 

на живота в изкуство и на изкуството в живот, на тяхната неразвивна връзка 

и неразрушима взаимозависимост в екзистенцията на аванградистки ориенти-

рания, но и ангажирания творец на хепънинги, пледиращ, но и нагледно демон-

стриращ, че пълната творческа свобода и разкрепостеност е възможна да се 

превърне в атрактивен стил и даже начин на живот. А организатори и участници 
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в различни хепънингови прояви от средите на художниците, като Макуинас, 

Оно, Хигинс и др., публично развенчават мита и парадигмата за уникалността и 

невъзпроизводимостта в изкуството17, обединявайки се в създаденото от тях 

през 1961 г. течение „флуксус“, към което се присъединяват и други авангардни 

творци от Европа, Латинска Америка и Азия. Към тези среди гравитира фило-

софът-феноменолог М. Дюфрени, който в края на 60-те години лансира идеята 

за възможната, а и необходима карнавализация на всички жизнени сфери, или 

за своеобразна артистизация на живота в неговите исторически и ежедневни 

опции. Развиваните от него идеи съвпадат и с времето на апогея на ситуацио-

низма, поради което се превръщат и в своеобразно идейно-духовно знаме на 

студентските и работническите протести, революции и на контракултурите от 

края на 60-те години.18 

   В теорията на изкуствознанието, естетиката и културологията е общо-

валидно прието мнението за духовен баща на термина и научния дискурс за хе-

пънинга да се счита Алън Капроу, който демонстрира за пръв път хепънинг пуб-

лично през 1959 г. Неговата пионерска, впоследствие станала култова творба 

„18 хепънинга в 6 части“ е детайлно описана, анализирана и интерпретирана в 

много научни моногарфии, популярни или забавно-развлекателни произведе-

ния, а и от различни гледни точки. Започнал с експресивни колажни платна, ми-

нал през инвайърмента, временно установил се на хепънинга, вечно търсещ 

някакви поредни обетовани брегове и духовни територии, Капроу остава докрай 

верен само на едно кредо - границите между изкуството и всекидневните реал-

ности трябва да бъдат заличени по всякакъв начин.    

 Освен Капроу други емблематични имена на пионери на хепънинга са те-

зи на нюйоркските художници Ред Грумс, Джим Дайн и Клас Олденбруг. Макар 

че лаконично анализира повече от 100 авангардистки стила, школи и направ-

ления, Еми Демпси не отделя специално внимание, но и място, теоретическа 

„дисекция“ и интерпретация на хепънинга, а го споменава в раздела си за пър-

                                                 
17 В този аспект те заемат, но и публично изповядват кредото на Жак Дерида, което е напълно противо-

положно на класическата дефиниция на Джон Остин за естеството и въздействието на перформативния 

тип изказвания. Двете опонирищи мнения са обстойно представени и аргументирано обосновани от Ос-

тин в класическата му творба „Какво правим с помощта на думите“, публикувана през 1962 г., и от Дери-

да във философския бестселър „Подпис - събитие - контекст“, който пък е издаден цяло деселетитие по-

късно, т.е. чак през 1972  г. 
18 Срав.: Бычков, В. - ред. Лексикон нонклассики..., с. 486. 
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форманса и не предлага дори схематичен анализ на различията му от другите 

авангардистки модуси.19 

 През 1966 г. Капроу публикува и знаменитата си инструкция „Как се прави 

хепънинг“ в Citizen K. Част от сакралните постулати или ригоризми на този кате-

хизис на хепънинга са: пренебрегване, отрицание и дори забрава на всички 

традиционни, или класически форми на изкуство; търсене и намиране на същ-

ността на нещата не в уподобяване на изкуството, а в непрестанно бягство и 

отчуждение от неговите канони и рестрикции; преодоляването на изкуствата е 

възможно само чрез радикални, непознати досега подходи, прийоми и средст-

ва, чрез залагане и умело използване на главоблъсканиците, провокациите, па-

радоксите и абсурдите, или в еклетичните миксирания на изкуствата с реалнос-

ти, нрави, събития, факти,  или фигури от всекидневния живот; поставяне и упо-

рито преследване на цели, чийто смисъл не разбира дори авторът на идеите, 

замисъла, сценария на хепънинговия спектакъл; избягване на всякакви сравне-

ния или разграничения между изкуството и живота; сюжетите на хъпънинга да 

са заимствани от живота, а да не са рожби на творческата фантазия; прост-

ранствата за хепъниговия спектакъл могат да се откриват навсякъде и по всяко 

време, а темпоралните му характеристики да не се съобразяват с тези на обик-

новените изкуства - театър, кино и пр.; да се избягва всякаква изкуственост или 

привнесеност на неестествени неща в изобразяваните неща; да се избягват 

конфликтите с властите, а, вместо това, при възможност те да се привличат на 

страната на участниците в хепънинга; да не се прекъсва или ограничава про-

цесът на хепънинговите действия; да не се оставят никакви впечатления или 

внушения за корекции и подобрения на нещо, или някого във вече задейства-

ната хепънингова фабула; в съзнанието на участниците в хепънинга да няма 

каквато и да било представа, или чувство, че разиграват представление за пуб-

ликата, защото той не е репродукция, имитация на нещо случващо се, или ста-

ващо в живота, а е самостоятелно действие; в хепънинговия спектакъл зрите-

лят не трябва да е зрител, а участник, защото само чрез прякото си съпричас-

тие и участие може да почувства, или проумее замисъла; хепънингът е едно-

кратно действие, което не допуска повторения, но и което не трябва да е зани-

мание на странични наблюдатели, а единствено на активни участници; той е из-

                                                 
19 Срав.: Демпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М., 

Искусство-ⅩⅪ век, 2008, с. 222. 
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ненадващо откритие и оригинално използване на това, което е част от реалния 

живот, от човешкото ежедневие, обикновено незабелязвано, или забравяно; 

обявявайки се против всякакви типове сакрализации на нещо или някого - рели-

гиозни, политически, културни, или произтичащи от изкуството, хепънингът лан-

сира и прокламира сакралността на живота, всекидневието, неограниченостите 

на човека, защото само по този път и начин изкуството може да се разтвори в 

ежедневния живот, а пък и статусът на публиката да се промени в съвършенно 

друго измерение.  

 Според Капроу хепънигът трябва да се движи по острието или на ръба 

между живота и художествената приумица, между всекидневието и необичай-

ната мисъл, а и да не създава усещането за изразяване на нещо чуждо, или 

външно, а да ражда възприятия за нещо интимно, но и автономно, съкровенно, 

или самоизразяващо се, каквото (обикновено) не може да се срещне в такъв из-

чистен вид в реалния живот. Затова той следва да бъде и обител на спонтан-

ността, изненадата, нелинейното, алогичното мислене и действие, на всевъз-

можни бифукционни точки и разриви; на впечатляваща и неочаквана вариатив-

ност; на необичайни миксове и трансгресии; на многообразия и разнородност 

на използваните средства или прийоми; на особен синтез на паралелни свето-

ве, които в живота са често невъзможни и несъвместими; на нестандартни мул-

тиинтерпретативни опции на хепънинговия сюжет, на резки или дори шокиращи 

промени в ритъма и мащаба, в посоката и акцента на драматургията; на зала-

гането на специфична фрагментарност, която обаче има своя вътрешна и обща 

логика, различна от тази, която изкуството, или повърхностният живот дават; на 

изумителни съчетания на шегата и сериозното, комичното и трагичното; на из-

ползването на всеки детайл като забележим или незрим, но подразбиращ се 

инструмент за прокарването на определена повествователност и на някакви 

послания; на демонстративна селекция, но и употреба на разнообразни епа-

тажни компоненти; на залагане на неординерното, рядкото, немислимото, пара-

доксалното, абсурдното; на провокативност и неочаквани обрати в посоката и 

възприятието на фабулата; на специфична полифоничност в действията на ан-

гажираните лица, средства, образи; на необичайни изображения и възприятия 

за потоците в живота и ежедневието; на неординерни, нестандартни разриви и 

сбогувания с употребите на утвърдените в публичния и частния живот на чове-

ка универсални и общовалидни „граматики“ и „речници“ за експлоатация на 
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мисленото, чувствата, тялото и околния вещен свят; на задължително предста-

вяне и фокусиране на вниманието, мислите и чувствата към определени проти-

воречия, колизии, конфликти, изискващи обаче нетрадиционни отношения, въз-

приятия, осмисляне и реагиране на техните дискретни послания; на депозира-

не на необичайни главоблъсканици, ребуси, енигми и абракадабри, не можещи 

да се решат по традиционните начини на техните осмисляния, оценявания; на 

неизтребими стремежи и опити да се излезе срещу и отвъд баналното статукво; 

на непрестанни промени в балансите на силите, разиграващи хепънинговия сю-

жет; на специфични усещания за определени алюзии за известна ризоматич-

ност на всичко, което е включено, явно или дискретно ангажирано с фабулата 

на хепънинга; на неудържими и неограничени по качество и количество дес-

трукции в органиката; на експлоатация на пространството не само като фон, а и 

като оръдие за послания; на необичайни еквилибристики с акустиката и визу-

алността; на нестандартни симбиози на невъзможното и реалното, на атрак-

тивни мултиефекти на разиграваното; на специфична интертекстуалност, която 

се излъчва и изисква от повествованието.  

 В хепъниговата органика, подобно на толерирания от постмодернистките 

вкусове постдраматичен театър, главни елементи трябва да бъдат визиалното, 

фигуралното, наративното и асоциативното, които обаче да демонстрират кар-

динална отчужденост и еманципация от традиционната структурност на драма-

тургичното.20 В нея всичко трябва да бъде поставено „под въпрос“, да бъде не 

само формално, а и реално, и екстравагантно делегитимирано по всякакви на-

чини и с всички форми. Защото следва да налага (безкомпромисно и безус-

ловно) нови типове възприятия, eдновремено функциониращи и лансиращи 

мултиперспективни опции, които да са очевадно и радикално противопоставени 

на линейните и логично консенкветните, а и да обуславят и катализират раз-

нообразни имерсивни ефекти за консуматорите й. А когато е нужно, целесъоб-

разно и полезно, според авторите му, хепънинговият сюжет може да разчита на 

ефектното и ефикасното използване на нетекстови изразни средства, чрез кои-

то да разкрие по-ясно драматизмът на замисъла, понеже във фокуса на внима-

нието, в центъра на мястото на разиграваното и в главната роля трябва да 

влезе не традиционният за повечето класически изкуства текстоцентризъм, а 

                                                 
20 Срав.: Леман, Х.-Т. Постдраматургический теарт. М., ABCdisign, 2013. 
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еманципацията и паритетността на всевъзможните идейни опции, плурализмът 

и еклектичните съчетания на хетерогенни изразни средства, прийоми. 

 Както се вижда и разбира от „катехизиса“ на Алън Капроу за хепънинга, 

той е вътрешно много противоречив, защото е против всички ограничения и 

регламентации на творческия дух, но същевременно предпоставя и изисква 

спазването на редица условности, които са пряко, или косвено свързани с орга-

никата на хепънинга. И неслучайно в началото на 70-те години той преминава 

на друга творческа вълна - пренасочвайки вниманието и занимавайки се изцяло 

с развитието на творческите си възгледи към т.нар. activities, т.е. дейност, или 

активизъм, акционизъм и др. под.       

 Оргиналните му идейни опции и техники се поемат и развиват от Дж. 

Кейдж, който увеличава, а и разнообразява асортимента на топосите, в които 

могат/трябва да се излагат за публична, масова консумация творенията на хе-

пънговите автори. Сред новите жизнени пространства за гастрол, а и триумф 

на хепънинга са тавани, мазета, гаражи, ж.п., морски и аерогари, подлези, суте-

рени, супермаркети, молове, паркове, квартални градинки, пристанищни доко-

ве, кафенета, бирарии, фоайета на хотели, излетни лагери, столични и провин-

циални биеналета, туристически хижи и пр. Дифузиите и инвазиите на този фе-

номен се разпространяват по всички посоки, проникват и завлядяват т.нар. 

трети21 или не-места22. Именно тези места следва да се превърнат в главни 

мишени за творческите инвазии, окупации или агресии на авангардистите и екс-

периментаторите. Няма място, нито време от денонощието, които да не могат 

да бъдат „резервирани“ или ненадейно окупирани от странните воини и пълчи-

ща на хепънингистите. Затова, според неутолимия апептит на хепънинга, изоб-

ретяването и преживяването на всекидневието23 може да се превърне в свое-

образно - персонално, или групово - квази-изкуство, така както историческата 

ценност и уникалност на дадени изкуства могат да се овсекидневят и банали-

зират. 

 Вместо разконспирираните, а и осъдените от Ги Дебор общества на то-

талния контрол на „диктатурата на бюрократизираната икономика“ и на власто-

                                                 
21 Виж подр.: Ольденбург, Р. Третье место. М., Новое литературное обозрение, 2018. 
22 Срав.: Оже, М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. М., Новое литературное обозрение, 

2017.  
23 Виж подр.: Серто, М. де Изобретение повседневности. Том 1, СПб,. Европейский университет, 2013. 
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во „съсредоточените театрализации“24, авангардистите, защитници и апологети 

на хепънинга и пърформанса, пледират за спешно и повсеместно разсъсредо-

точаване на театрализациите, за пълно отваряне на всички територии за техни 

спектаклови гастроли.  

 Мобилността на всеки и всичко25 в природата и обществото се превръща 

във фундаментален призив, категоричен императив или неотменим ригоризъм 

за всеки любител на каузите и защиник на причудливите феерии на хепънин-

гите в социума. А дромологията26 на процесите, събитията и хората става не 

само неизбежна, даже и задължителна за визионерствата и парадоксалните 

творения на други светове. Тук и сега едва ли е необходимо да припомням не-

забравимите думи на един от най-великите революционни руски авангардни 

поети, името на което е врязано завинаги в Пантеона на историческото без-

смъртие и вечната памет - Владимир Маяковски, който прямо, честно, страстно 

и без увъртания споделя - „Нашият бог е Бягът“, т.е. скоростта във всичко, в 

мислите, чувствата, делата, историята и всекидневието. 

 Изводът за авангардистите или на концептуалистите е повече от очева-

ден: всички изкуства са територии, но и писти, по които може и трябва да се 

осъществи надпреварата между творците, при това не само с финес, а и с изу-

мителна скорост. А в скоростта всичко се размива, губи своите реални спокойни 

очертания, граници. Именно затова поетиката на скоростта не е за пренеб-

регване и омаловажаване. Още по-важна, по-ценна, за да не кажа и безценна 

или фатална е тя за Политиката, в която Времето е обикновено по-драгоценно 

от Пространството, което се измерва и оценява твърде често по времето, за 

което се преминава, или напълно овладява. 

А в хепънинговите (причудливи) миксове на времето и пространството миговете 

стават атрактивни символи и въплъщения на специфична компресия и прекон-

фигурация на историческото време и пространство; и то по начин и във форма, 

които невинаги стават напълно понятни на участниците в хепънинговия вихрен 

спектакъл. Затова мудните хепънинги отегчават или дразнят, разгневяват уча-

стниците, които очакват искрометна динамика, неудържима скорост, зашеметя-

ващи обрати. А нима бавната, кретащата, баналната, еднообразната и безсил-

                                                 
24 Виж подр.: Ги Дебор Общество спектакля. М., Логос, 2000. 
25 Виж подр.: Урри, Дж. Мобильности. М., Праксис, 2012.  
26 Виж подр.: Вирилио, П. Скорост и политика. Есе по дромология. С., Критика и хуманизъм, 1992. 
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ната да ускори решаването на значими проблеми, или да ускори процесите и 

събитията в публичния и частния живот на хората политика не заслужава също 

критична оценка и негативна реакция! 

 Връзката с или алюзията за зависимостта между хепънинга и скоростта е 

не само логически валидна, основателна и смислово съдържателна, но и прак-

тически реална, защото хепънингът (по дефиниция) спада към процесуалните 

изкуства. А в сферата на процесивността елиминациите на въпроса и феноме-

на за скоростта са невъзможни, недопустими, непростими за изследователите 

на хепънинговото чудо. 

 Според немския художник, теоретик и куратор на авангардни изкуства 

Петер Вайбел съвременното постмодерно изкуство може да бъде описано в три 

ипостаса. Първият изразява тенденцията то не само да се представя като двой-

на опозиция на фигуративното и абстрактното, материалното и нематериално-

то, репрезентативното и нерепрезентативното, а и като атрактивна опозиция на 

илюзията и антиилюзията, в която авангардизмът се самоопределя като анти-

илюзионистичен по дух. В този контекст Вайбел отбелязва, че младите гене-

рации са неудовлетворени или не намират отговори на вълнуващите ги проб-

леми в интенциите и инвенциите на депозиращите се за авангардисти творци, 

поради което се завръщат към траферетите на поколенията от Модерността и 

възстановяват консумацията на художествени продукти и услуги, като уестър-

ните и старите музикални клипове, които още първо-апостолите на авангардиз-

ма са радикално деконструирали, публично символно развенчали и подложили 

на специфични дисекции през 60-70-те години на ХХ век. А при съпрокоснове-

нието и сблъсъка между илюзиите и практиките на повествуване се получава 

нов синтез, който дава исторически шансове, но и власт на алюзиите. 

Вторият ипостас се символизира и въплъщава чрез тенденцията на изпа-

дането на съвременното изкуство в ситуацията и средата на постмедиите, ха-

рактеризираща се с многообразие и равноправност на старите и новите медии, 

с преди това непознати колаборации или синтези на различни искуства, с про-

менена визия и поведенческа нагласа на репродуцирания чрез медиите обект, 

т.е. съвременен човек. Манията по селфитата е различна от тази по фотогра-

фиите в предишните времена.  

Третият ипостас се отнася до перфидността на техниките и практиките на 

авангардистките творци, благодарение на която те успешно и неусетно превръ-
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щат значими части от своята публика в консуматори на определени, фаворизи-

рани от тях критерии, вкусове, еталони и ценности, привидно лансирайки им ак-

тивно съавторство в процеса на художественото изобретение или произведе-

ние. С ескалиращата тенденция на нахлуване, разпространение и масова упот-

реба на дигиталните технологии, интерактивните комуникации и интернета 

творците губят част от своите привилегии и възможности за монополизиране на 

творческия процес и на комуникациите около него, понеже всеки съвременен 

човек с определено ниво на компютърна грамотност вече може напълно авто-

номно да влиза и общува с културните съкровищници без задължителното пос-

редничество и менторски контрол на творците.27 Показателни в този контекст са 

и съвременните флаш-мобове, в които на базата на дигиталните технологии 

оповестяването и приобщаването към определени публични актове се извър-

шва напълно без посредничеството на профилираните творци. А обикновено 

подобни масови сборища, но и атрактивни събития се превръщат и в хепънин-

гови спектакли, които приобщават към себе си и други индивиди, или групи. 

Фактически това, с което навремето са пробили мощно, но и завладели култур-

ното пространство авангардистките творци, впоследствие се оказва не само 

стимулатор и гарант, но и препятствие за техните творчески авторитети и пуб-

лична известност. Този път вече обектите, които те се използвали нестандарт-

но за други свои идейни намерения, в други исторически времена или общест-

вени реалности, са се оказали специфични блокатори, или поне ограничители 

на популярността им в обществото. Привидно някога дематериализираните и 

покорени, целево и инструментално употребени обекти, в т.ч. и технологии, се-

га вече са разкрили и други свои лица, а и автономни проекции, но и влияния 

над творческия патос и статус на авангардистите.    

 Хепънингът трябва да е безкомпромисен и атрактивен глашатай на уло-

вената от напредничавите умове и сензитивности на авангардистите криза на 

драмата, която е оригинално схваната и умело пресъздадена от некласичес-

ките изкуства28, извеждащи в предна линия елементите на перформативното, а 

и обуславящи специфичните феномени на паратиксиса и дейерархизацията на 

изразните средства.   

                                                 
27 Виж подр.: Вайбель, П. Медиаискусство: от симуляции к стимуляции // Логос, Том 25, бр. № 4, 2015, 

сс. 135-162.  
28 Виж подр.: Шонди, П. Теория современной драмы. М., V-A-C-press, 2020. 
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 Сред материалите, примерно на т.нар. „бедно изкуство“ (arte povera) по-

падат всевъзможни изоставени, обречени на съда на времето, прахта и забра-

вата вещи, стари (пълни и празни) консерви, разкъсани дрехи, шапки, писали-

ща, легла, бюфети, гардероби, фотьойли, билети, кибритени кутии или клечки, 

пощенски марки и пликове, чували, въжета, мрежи, детски играчки, скъсани, 

чисти или мръсни чаршафи, здрави или продучени чорапи, ненужни или изгубе-

ни портфейли, радио- или телевизионни апарати, отдавна или наскоро изтекли 

календари, цели или потрошени гипсови, пластмасови, дървени и железни ма-

некени, истинска плът, кръв или техни имитации, животински или човешки фе-

калии и т.н, които, обаче, умело и оригинално трябва да бъдат въвлечени в сти-

хията, хаоса и провокативността на хепънинговите декори и най-вече в енигма-

тичните сценарии, за да придобият последните коренно други - от обичайните 

им - смислови роли и стойности, и различни психични ефекти. 

 Употребата на боклуци като суровина за произведения на изкуството на 

различни поколения и формации авангардисти дори има свое име, но и сегмент 

- джанк-арт.  

 Асамблажът, т.е. превръщането на обикновените, амортизирани, де-

функционализирани и демодирани вещи в оригинални предмети на изкуството, 

се оказва кардинално значим елемент и мощен властови инструмент на съвре-

менните духовни интенции и инвенции на много постмодернистки скроени твор-

ци и тълкувателите им.29 За негов „родител“ общоприето се смята Жан Дюбю-

фе, който още в 1953 г. за пръв път демонстрира този подход и прийом чрез 

лепене и създаване на колажи на парчета хартия от разнообразни предмети - 

вестници, списания, книги, афиши и т.н. 

 В галерията на вечните или безсмъртните в изкуството и културата по-

пада и българският творец Христо/Кристо Явашев, който е създател, а и попу-

ляризатор на т.нар. пакетаж, т.е опаковане на различни обекти - здания, кули, 

мостове и др., които придобиват съвсем друг изглед, различна семантика и се-

миотика за публиката. 

 Естествено, целият вещен арсенал или странностите в предметния декор 

на хепънинга не бива да оставят чувства, внушения, или впечатления за само-

целност Те следва да пораждат размисли и емоции, свързани с откриването на 

                                                 
29 Виж подр.: Хан-Магомедова, В. Современный ассамбляж. М., Ridero, 2021. 
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необичайни прилики, аналогии, съпоставки и сравнения със злободневието на 

социума. Това, което обикновено е пулсът или „нервният тик“ на ежедневието, 

трябва да се улови, но и предаде по уникален, нестандартен и дори шокиращ 

начин в и от хепънинга. Неслучайно свръхполитизираните времена или свръх-

идеологизираните отношения и нрави се оказват обетовани земи за пришест-

вията и гастролите на хепънингите. В подобни екстремни времена и сеизмични 

реалности трафаретните употреби на езика губят своята легитимност и привле-

кателност, заради което отварят хоризонти на неординерните и екстравагантни 

„езици“ на други части на човешката анатомия, които чрез органиката и необи-

чайните послания на хепънингите трябва да изразят протестите, съпротивител-

ните намерения или действия на жертвите на статуквото. Затова, вместо съоб-

разяване с и подчинение на конвенциите и ценностно-нормативните комплекси, 

традиции и институции, хепънингът призовава директно, всячески към подривни 

действия спрямо тях, към публичното им критикуване и линчуване. 

 Ричард Шехнер обръща специално внимание и дава оригинален теоре-

тически анализ на „постдраматичния театър на хепънингите“, в който доста от 

горе визираните аспекти намират и съответни (нестандарнти, а пък и интригува-

щи) решения, отличаващи се твърде много от дотогава познатото и изживяно-

то, но и акцентиращи преди всичко, главно върху игровия характер на сътворе-

ното в и чрез хепънинга.30 

 Злободневността и атрактивността на хепънинга трябва да изразява по 

нетрадиционни начини, с радикално нови, неортодоксални средства и изразни 

прийоми грандиозния, а и безпощаден гладиаторски сблъсък (в постмодерните 

реалности и нрави) между нематериалното и материалното, комодифицирано-

то в живота, при което протестите, съпротивите и доминациите на нематериал-

ното стават явни. 

 Смисловият и емоционалният патос на хепънинга трябва да изкристали-

зира в особена, извънредно динамична, а и необичайна гъстота на идеите и 

чувствата, метафорите, алюзиите, аналогиите и асоциациите, с непрестанна 

смяна на ритъма, с усещането за динамика дори в привидно безжизнените пози 

или конфигурации, с умишлено фокусиране и акцентиране върху нещо, или ня-

кого, които се представят в съответна оптическа (смислова, ценностно-норма-

                                                 
30 Виж подр.: Шехнер, Р. Теория перформанса. М., V-A-C, 2020. 
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тивна) аберация, или девиация; с дискретна апология на възстановяването, ре-

алибилитацията, реванша и триумфа на нещо, или някого, които са били огра-

ничавани, малтретирани и обезправявани; с алюзиите за възкресението и осъ-

времененото използване на нещо архаично, мистично, ритуално, или култово, 

придобиващо обаче редица нови смисли и значения.  

 Подобно на пърформанса, хепънингът непрестанно трябва да създава 

разнородни усещания или внушения, че предсказуемостта е невъзможна и не-

достатъчна за справяне с живота, който е безграничен в своите модификации и 

вариации.31 Затова и творческият ентусиазъм на адептите на хепънинга избива 

и в разнородни типове манифести, декларации, призиви, меморандуми и пр. 

легитимации на идеите му. 

  Според някои теоретици на авангардните, некласически или неканонични 

изкуства, хепънингът се представя и оценява като специфично процесуално из-

куство, което може да включва в своята органика елементи и на други аван-

гардни стилове или жанрове като флюксус, режисиран хепънинг, инвайърмент, 

акционизми, реенактмент и др. под. В този контекст трябва да се отбележи, че 

той притежава както някои общи черти, прилики или сходства с всеки един от 

току-що визираните стилове, така и доста съществени разлики, на които, обаче, 

ще се спра по-нататък в текста. 

 Наложително е да се подчертае, че между хепънинга и пърформанса, на-

пример, има не само прилики и разлики, но и възможности за различни техни 

съчетания, предлагащи техни съвършенно нови гледни точки и оценъчни ин-

терпретации. В известна степен и форма те са символ и въплъщение на страст-

ния призив на американския художник Р. Раушенберг от 1966 г. да се премах-

нат всички критерии, канони и ограничения за новите изкуства и художествени 

форми, тъй като незаконородената естетика предлага максимална или неогра-

ничена свобода на творците.32 Но основавайки се на някои важни теоретически 

постановки на постмодернистки ориентирани изследователи на изкуството, мо-

жем да откроим по-отчетливо, а и по-пълно общото и различното между тези 

двата съвременни културни феномена.33 А основната водоразделна линия меж-

ду тях е отношението към ролята и значението на корелацията „зрител-творец“. 

                                                 
31 Срав.: Голдберг, Р. Искусство перформанса: от футуризма до наших дней. М., Ad Marginem, 2013. 
32 Срав.: Демпси, Э. Стили, школы, направления. М., Искусство ⅩⅪ век, 2008, с. 222. 
33 Срав.: Демпси, Э. Цит. съч., с. 223; Постмодернизм. Энциклопедия. Под ред. А. Грицанов и М. 

Можейко, Минск, Интерпрессервис, Книжный дом, 2001, с. 911.  
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Докато в преобладаващата част от пърформансите зрителят се поставя обик-

новено в ролята на страничен наблюдател на перформативния акт на твореца, 

в хепънинга му се отрежда правото и свободата да стане пълноправен съуча-

стник, сътворец в това, което се изгражда съвместно от двамата.  

 Съществена разлика между двата феномена се разкрива и спрямо от-

ношението им към и употребата им на сакралното. Докато пърформансът се 

разглежда като сакрален ритуал и особено свещенодействие, хепънингът де-

монстрира акцентирано върху забавно-развлекателните аспекти или ефекти, 

консумативно-хедонистичното измерение на разиграваната събитийност, като 

атракция, или зрелищност. 

 Отлики могат да се намерят и в генеалогиите на двата феномена. Хепъ-

нингът възниква в края на 50-те години на ХХ век, а пърформансът през 60-70-

те години. 

 Сферите, в които се раждат и оформят двата културни феномена, също 

са различни: хепънингът е рожба на поп-арта, пърформансът - на концептуал-

ните изкуства. Независимо от това, и за двата феномена е валидно правилото, 

че творческият опит и усет са по-важни и по-ценни от крайните продукти на 

сътвореното. Но и естеството на предприеманите, разиграваните действия в 

двата феномена е различно: при хепънинга е задължителна и очевидна липса-

та на сценарий, на определена сюжетна линия, която стриктно да се спазва, до-

като в пърформанса всичко е предварително замислено, макар и да изглежда 

като спонтанно и неочаквано възникващо. И при двата феномена ролята и зна-

чението на импровизацията, случайността, обратите, разривите, спонтанността 

и интерактивността са първостепенни фактори. Хепънингът демонстрира на-

трапчиво безразличие към и провокативна ненужност от определена тип фик-

сация, пърформансът - обратното - залага на такава. В аксесоарите на двата 

феномена попада всичко, което може да провокира и ангажира човешките се-

тива - най-много зрението, слухът и обонянието, по-рядко - осезанието и вку-

сът.  И за двата феномена е валиден канонът представяното да не бъде копи-

рано, възпроизводимо, повтаряемо, невъзможно за тиражиране. И двата фено-

мена консумират по почти еднотипен начин темпоралността - като мигнове-

ност, преходност, необратимост, нетрайност и ефимерност. И за двата фено-

мена е задължителна игровата логика и органика, както и епатажността на сът-

вореното. Но разлики има в правомощията на твореца и зрителя: при хепъ-
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нинга се демонстрира флагрантно липсата на конкретно авторство, а и на пер-

сонален творчески ангажимент, докато в пърформанса има отчетлива и очевид-

но доминираща приватизация на авторското начало, на творческата супери-

орна позиция в конкретната ситуация. Ако хепънингът предлага твърде изкуси-

телно на зрителя въвличане и участие в разиграваната събитийност, пърфор-

мансът по-рядко е склонен на такива авантюри.     

 Съществени разлики между двата феномена има и относно обекта на 

действие и влияние: при хепънинга главната фигура е реципиентът, зрителят, 

неговите ментални, емоционални и поведенчески реакции; при пърформанса - 

творецът, който следва да разкрие оригинално собствените си оригинални ин-

тенции и инвенции, своите изненадващи превъплъщения, неочаквани метамор-

фози и т.н. Такива има и спрямо интимната телеология на разиграваното: при 

хепънинга най-важното е съприкосновението и спечелването на менталността и 

емоционалността на зрителя, при пърформанса - себеизразяването, експлика-

цията на имплицитното в твореца. 

 Разлики между двата феномена има в мотивацията и технологията на 

включване на елементи от живота, практиката, всекидневието. Докато в хепъ-

нинга ежедневието се използва като съдбовно необходимо и особено полезно, 

задължителен елемент в органиката му, при хепънинга то не бива да повтаря и 

възпроизвежда огледално битово-всекидневното, силно познатото, или имита-

тивно-дублажното му. За разлика от хепънинга, който задължително постулира 

безпределна и неограничена свобода на човека изобщо, хепънингът залага це-

лево, инструментално и тотално на разкрепостеността и освободеността на 

твореца, на публична демонстрация на неповторимостта на неговата идентич-

ност и на културната му самобитност. 

Двата атрактивни културни феномена показват разлики и в сферата на 

своеобразните си трансгресии: хепънингът разиграва актове, етюди, сцени, де-

монстриращи изкусно и необичайно балансиране между изкуството и живота, 

атрактивно преминаване на границите между духовното и практическото; пър-

формансът залага на нетривиални, необичайни, екстремни балансировки меж-

ду битието и небитието, на явно преодоляване или размиване на границите 

между реалното и иреалното, сакралното и обичайното, понякога даже на про-

фаното в живота на хората. Разлики има в ангажирането и демонстрирането на 

покушенията върху тактилността: при хепънинга обикновено се демонстрира 
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еуфоричност, екстазност и самозабрава на участниците в спектакъла му, дока-

то при пърформанса нерядка е монстрацията на колизиите, терзанията, страда-

нията, мъките и катарзисните гърчове на твореца, при това не само духовните, 

а и на телесните му премеждия в процесите на фабулата.34   

 Известни разлики между двата феномена има и в друго отношение. До-

като хепънингът обикновено се разиграва в предварително договорени топоси и 

масови, публични мероприятия, хепънингът може да се демонстрира неочаква-

но, без предварителни разрешителни и позволения, в неординерни топоси и 

пред случайна публика. Освен това в хепънинга няма резервирана позиции, но 

и роли за мистицизма. В хепънинга такива има и зрителят трябва да ги прозре, 

усети, осмисли и преживее.  

 Ако в пърформанса нерядко са жизнено необходими известни уединения 

за концентриране на твореца, в хепънинга място, а и роля за самотничество 

липсват. 

 Отношението към и оценките за двата феномена варират между полю-

сите - от тоталното отрицание до безграничното им апологетизиране, но и леги-

тимиране. Ескалацията на подобни крайности е особено интензивна и мащабна 

в исторически смутни и преломни времена, а и в разтърсени от катаклизми дър-

жави и култури. Не случайно на границите или в навечерието на агонията, или в 

края на даден властови режим независимо дали в културата, изкуството, наука-

та, или политиката се раждат и агресивно навлизат неортодоксални и ради-

кални, девиантни техни модификации. Такива са за развития Запад бурните 60-

70-те години на ХХ век, но подобни са 90-те и за неочаквано скоропостижно 

рухващия политически режим в бившия соц-блок. В такива смутни времена и 

анемични общества призивите за преодоляване на ограниченията и дифузии на 

границите набират скорост и мощ в историчността и всекидневието на хората. 

Показателно в този контекст е заглавието на бестселъра на Л. Фидлер „Преси-

чайте рововете, засипвайте границите“, публикуван през 1969 г.  

 Общоприето е мнението, че за творците на хепънингови продукции съби-

тията или действията в неговата органика и фабула са висша ценност, или да-

же самоцел, но не и част, или предусловие за реализация на сюжета, или на 

                                                 
34 Срав.: Булычева, Д. Перфоманс и хэппенинг как постмодернистские феномены постсоветской россий-

ской культуры. Астрахань, 2012, диссертация на соискание учённой степени кандидата философских на-

ук, а също от нея и: Хэппенинг и перформанс - общое и частное // Вестник Костромского государствен-

ного университета имени Н.А. Некрасова, 2010, бр. № 10, с. 194-198. 
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сценария. Това съществено обстоятелство в значителна степен осветлява и 

обяснява причините, подбудите и мотивите, заради които в хепънинговите фе-

номенологии трябва да и се размиват границите между, а оттам и задълже-

нията на твореца и публиката. 

 В научната литература по тези проблеми има цяла грамада от изследва-

ния и публикации, които са посветени на съпоставките и сравненията между ор-

ганиката на карнавала, блестящо описана и анализирана от М. Бахтин35, и съв-

ременния хепънинг. За това има реални, но и основателни причини, или дово-

ди. Преди всичко, както в карнавала, така в хепънинга е очевадна и твърде зна-

чима радикалната опозиция или рокада между върховете и низините в държа-

вата и обществото. Подобни трансформации могат да бъдат илюстрирани вер-

бално, емоционално и поведенчески както чрез коректни, така и посредством 

некоректни, профанни, или дори арогантни реакции. А такива - както в карна-

валната, така и в хепънинговата еуфория и вакханалия - колкото щещ, пък от 

каквото и да са естество. И в двата феномена се извършва очевадно, демон-

стративно осмиване, отрицание и символно развенчаване на провинилите се 

властници и политици. Тази одиозна публична десакрализация на властимащи-

те се предлага обикновено в изобилно и пикантно сервирани блюда на всевъз-

можни метафори, аналогии, асоциации и подобия. Иронията, гротеската, паро-

дията, сардонизмът и дори цинизмът нямат ограничения и бележат свободно, 

безнаказано олимпийски рекорди в публичните си триумфални гастроли. Осми-

ването, поругаването, оскверняването, а понякога дори и унищожаването на 

символи, или реликви на властово официозно легитимираните, или натрапе-

ните смислово-ценностно-нормативни порядъци и йерархии се вършат твърде 

очевадно. Съзнателната, неосъзнатата или подсъзнателната мобилизация, ак-

тивизация, или даже самоотвержена заслуга на нисшите, телесните атрибути 

на човешкото съще-ство още повече усилват впечатленията, или внушенията 

за такъв обрат и погром. 

 И в двата феномена проличават ясно, категорично и недвусмислено ам-

бивалентните статуси и патоси на разума и разсъдъка. Първият е напълно ог-

раничен, задушен, изглеждащ като безнадеждно окаян и обречен затворник, 

който е лишен от всякакви права и свободи. Вторият е привидно освободен, но 

                                                 
35 Виж подр.: Бахтин, М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 

М., 1990. 
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фактически е изцяло зависим, смирен, примирен и подчинен на безумията, тво-

рящи с размах и удоволствие всевъзможи безобразия, прегрешения или дори 

откровени престъпления. 

 За сметка на тях обаче, емоционалността, волята и поведенческата реак-

тивност са оставени на волята на Съдбата, или на непредсказуемите капризи 

на Случая. Те изглеждат като неограничени, напълно освободени и безнаказа-

но разкрепостени във феериите, еуфориите на своите екстравагантности, край-

ности и абсурди.  

 В карнавала и хепънингът отприщеното въображение и призованата спе-

шно памет са способни на изумителни чудотворства или умонепонятни чудо-

вищности, които, вместо да предизвикват естествените чувства на притеснения, 

страхове, силни тревоги, опасни стресове, неудържими екстази, сервират цар-

ски пиршества от ужаси и кошмари, които обаче (кой знае защо!) се посрещат и 

консумират с удоволствие и забава, сред нескончаеми взривовe и фоейрверки 

на смях и настроение.  

 Както в карнавала, така и в хепънинга се осъществява едновременно, па-

ралелно екзекутиране, но и обезсмъртяване на дадено изкуство. Преоценяват, 

осъждат и публично се дискредитират определени форми и норми на властово 

легитимираното и натрапеното на масите изкуство, като, вместо него, еуфория-

та и вакханалията на карнавала и хепънинга издигат на царския трон на мо-

ментната власт и провъзгласяват всесилието, безсмъртието на народното изку-

ство, народния разум.  

 В това атрактивно, публично разиграващо се, макар и невинаги понятно 

за огромна част от публиката или участващите в сценографията на двата фено-

мен, трансфериране на властовите ресурси на определени изкуства винаги из-

никва и проблемът не за задължително, обстойно и дълготрайно осмисляне и 

преценяване на сложността и значимостта на този процес, а за незабавно впис-

ване в контекста му, за съпричастие и съучастие, за сливане на персоналния с 

общия принос за осъществяването на подобен трансфер. Затова както карна-

валът, така и хепънингът не афишират и коментират публично, а и поучително 

въпроса трябва ли официозното изкуство да бъде развенчано, или екзекутира-

но по символичен начин, а единствено импулсират, стимулират и мултипли-

цират желанията и усилията на всеки и всички да допринесат, да вложат своята 

лепта в триумфалната реализация на тази цел. В този смисъл и карнавалът, и 



 192 

хепънингът не питат трябва ли, но изискват съответни действия, както и дис-

кретни конкретизации къде, кога и как те да се осъществят.36  

 Доскретното, теологически обосновано и инструментално проведено раз-

миване на границите, а и на предопределените ангажименти на творците и зри-

телите в органиката на карнавалното и хепънинговото събитие са явен и без-

условен факт. 

 Преливането между историчността и всекидневността, на неочакваните 

прескоци от едното в другото са също очевадни атрибути на двата феномена.  

 Провокативността, волунтаризма и моментно-ситуативната безнаказа-

ност за иначе недопустими в обичайния (публичен или частен) живот покуше-

ния, даже издевателства над ценностите, нормите, авторитетите и институции-

те в държавата и обществото също са неотменни щтрихи от атрактивния пор-

трет на двата феномена.  

 Общи са ролята и значението на смеха, комизма, еквилибристиките с 

трагикомичното и пр. в  органиката както на карнавала, така и на хепънинговата 

фабула. 

 Слизането от небесата на високите смислово-ценностни порядъци и за-

хласването по профанни символни заместители на натурализации, сексуализа-

ции или недопустими перверзии също са част от арсенала и репертоара на два-

та феномена. 

 Инфилтрацията, пък и експлоатацията на прекомерно арогантно отноше-

ние, невъздържаност, бруталност и насилие също са атрибути в техните сцено-

графии.   

 Позволеността, насърчаването и моментно-ситуативната безнаказаност 

на екстатичното и оргиастичното са задължителни признаци на тези двата фе-

номена.  

 Символиката, ролята и значението на отмъщението, възмездието, неот-

вратимата разплата също влизат във вечното „меню“ и на двата зрелищни фе-

номена. 

 Публично необявеното, но дискретно подразбиращото се стимулиране 

към приобщаване, насърчаване, преживяване и участие в осъществяването на 

публично забележими, а и нерядко екстремни, шокиращи, или скандализиращи 

                                                 
36 Срав.: Великанов, А. Симулякр ли я дрожащий или имею право. М., Новое литературное обозрение, 

2007. 
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обичайното благоразумие и добрия тон действия са еднакво присъщи и за кар-

навалната, и за хепънинговата еуфория, или вакханалия, за своеобразно мо-

ментно-ситуативно извършване, а и преживяване на валпургиеви нощи в днев-

ните часове на събитието.  

 Фендаментални прилики или сходства между карнавала и хепънинга има 

и в наложителното преживяване на събитийността им. Познанието и осмисля-

нето на цялостната същност и въздейственост на карнавала и хепънинга са не-

възможни без реалното им изживяване, без активно съпричастие и съучастие 

към фабулата им. А пък алюзията за масовостта винаги импулсира и мултипли-

цира ефектите на предубежденията, или убежденията, че събитието е всена-

родно и общопризнато,  което се цени твърде високо от бенефициентите на та-

кива публични мероприятия. Както при карнавала, така и в хепънинга няма за-

дължително, стриктно провеждане на събитието единствено в границите на 

предварително разрешеното от властите публично пространство. И двата фе-

номена във всеки момент са способни да преминат отвъд тези легитимирани 

рамки, за да продължат еуфорията и вакханалията си другаде в общата (град-

ска или селищна) териториалност. Нещо повече, те са в състояние да импул-

сират паралелни или последващи във времето репродукции и в други точки на 

пространството на съответната държава, или даже и отвъд нейните граници, 

когато събитието придобива и международен характер, а това е възможно да 

стане тогава, когато то е свързано с изключителни, радикални, но и с истори-

ческа значимост събития, които се приветстват, или поддържат от други страни 

и народи. 

 Аналогии между карнавала и хепънинга има и спрямо тяхната времева 

несигурност, непредсказуемост и продължителност, както и относно дисперсно-

дифузния характер на техните странни влияния или неочаквани въздействия 

далеч отвъд планираните замисли, територии и публики. Непрогнозируемата 

еволюция и динамика, неочакваните обрати, силно въздействащите невероятни 

трансгресии, преобръщането на реално или хипотетично намиращите се „горе“ 

и „долу“ субекти, или обекти са неизменна съставна част от органиката, както и 

от явните, или тайните посланията на двата феномена, които историята и съв-

ремеността (ни) завещават.  

 Сходства има между реалните (или имитативно-симулативните) процеси 

и символните актове на някой тип пречистване, даже на радикални катарзиси в 
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потока на събитийността, интимната, дискретна логика, а и технология на двата 

феномена. 

Алюзията за възраждане, вечен и неотвратим кръговрат в природата и 

историята, за неизвестния (кога във времето и пространството, обаче фатално 

предопределен и гарантиран) реванш на невинно или несправедливо пострада-

лите е неизменна и триумфираща по различни начини в сценографията и на 

двата феномена. Тя е дискретен символ и въплъщение на неотвратимата при-

емственост в историята, на ролята, силата и значението на традициите и тра-

фаретите, на вечните начала и заветите на предците, които само привидно мо-

гат да изчезват, но при благоприятни обществено-исторически обстоятелства и 

условия отново се завръщат на сцената на събитията, или процесите на обнов-

ление, или поне на изменение на обществото. 

 Класическият или исторически безсмъртният във времето и простран-

ството мотив, че значението на съдбовния миг се проявява по публично атрак-

тивен и силно впечатляващ начин, е неотменима част от органиката и на двата 

феномена. А този фатален миг винаги екстравагантно, но и демонстративно ба-

лансира между битието и небитието37, възможното и невъзможното, желаното и 

задължителното, и т.н.  

 Моментно-ситуативното (неформално и неинституционално) превръщане 

на обикновеното човешко тяло в произведение на изкуството е задължителен 

елемент на, а пък и критерий за успеха на карнавалните и хепънинговите пуб-

лични събития. Защото персоналната или още повече масовата хореография 

не е ирелавантна към битийността, моментното разиграване и публичното леги-

тимиране на този обрат.38  В екстатичната и безконтролната органика на хепъ-

нинга човешкото тяло се превръща в изумително плодотворен на крайно про-

тиворечиви и даже взаимоизключващи се превъплъщения и послания медиум, 

който магнетично привлича вниманието.39 Колкото повече реториката, семанти-

ката, „лексиката“ и морфологията на човешкото тяло стават общоприемливи и 

общопонятни в хода на разрастването на патоса на карнавала или хепънинга, 

толкова по-очеваден, но и сигурен е публичният му успех. 

                                                 
37 Срав.: Манковская, Н. Перформанс // Культурология: энциклопедия. В  2 т, т. 2, М., РОССПЭН, 2007, 

с. 27. 
38 Срав.: Петровский, И. Тело как искусство. М., Гараж, 2011. 
39 Срав.: Очеретяный, К. Тело как медиа: опыт реконструкции. СПб., 2015 - диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. 



 195 

 В хепънинга човешката соматика се преобразява и натрапчиво изглежда 

като съвършено неочакван в екстравагантностите и крайностите на превъплъ-

щенията и инвенциите си палимпсест, който неудържимо и магнетично прив-

лича вниманието към себе си, предлагайки щедро и уж напълно безкористно 

изумителни същкровища от умонепонятни трансгресии и трансформации, вза-

имозависимости и допълнения, обогатявания и безконтролни фиксации в мо-

ментно-ситуативната власт на дадени културни кодове, превръщащи се в един-

ствени ключове за разбиране на ставащото.  Подобни редки, липсващи в изоби-

лие в ежедневието, моменти обикновено се възприемат или като временна, мо-

ментно-ситуативно господстваща илюзия, или като странна, но забавна и дос-

тавяща неописуеми удоволствия халюцинация, или като невероятно успешна 

хипноза, на която никой не може да устои и да се контролира. Не случайно Пи-

тер Брук отбелязва за невероятните възможности и постижения на хепънинга, 

че той е породил съвсем не най-простите, но пък най-точните форми за тотално 

въздействие над аудиторията40, за неусетната й вербовка и манипулация. Ве-

роятно е прав и Мизиано, твърдящ, че колкото повече изкуството се стреми да 

се разтвори в реалността, толкова повече тя се уподобява на и превръща в из-

куство.41 Въпросът в този случай е, обаче, в какви форми, по какви начини и за 

колко време се съхранява подобно изкуство, или такива реалности, след като 

пърформърите и хепънингистите са непоклатимо уверени, че всичко трябва да 

се преобразява непрестанно, а и без всякакви ограничения, единствено по во-

лята, или съобразно творческите приумици на неговите признати, или неприз-

нати автори, но и ценители. 

 Въпреки или независимо от подобни съмнения и колебания относно ста-

тута и креативния потенциал на хепънинга е очевадно и безспорно обстоятел-

ство, че в съвременните обществено-исторически условия и реалности, в които 

алегрията, умората, досадата, отегчението, безразличието и отчуждението от 

твърде много амортизирани неща в публичния живот са нагледни и неопровер-

жими, единствено спасително оръдие, или дори оръжие сякаш се оказват не-

традиционните, привличащите магнетично, макар и за кратко време, публични 

демонстрации и екстравагантни, дори шокиращи, даже и скандални хепънинго-

ви форми, а и инструментариуми. Защото традиционните граждански манифес-

                                                 
40 Срав.: Брук, П. Пустое пространство. М., Прогресс, 1976, с. 102. 
41 Срав.: Мизиано, В. „Другой“ и разные. М., Новое литературное обозрения, 2004, с. 255. 
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тации, демонстрации, протестни вериги, лагери на истината и свободата, даже 

гладните стачки или публичните самозапалвания на отчаяни защитници на ня-

каква политическа кауза вече не са способни да задържат дълго време внима-

нието и интереса на масовата публика. А тя все повече се интересува, посе-

щава и обикновено с удоволствие участва в друг тип публични мероприятия, 

които й поднасят щедри и пикантни пирове на удоволствия, за които не се изи-

скват и никакви финансови разходи, или високопоставени връзки.   

 Фактът, че такива, все повече търсени и силно желани, публични събития 

или  политически - явно, или дискретно - организирани мероприятия стават все 

по-привлекателни и масово посещавани независимо, че в органиката им буй-

стват безнаказано преки, или завоалирани форми на всякакви насилия, е доста 

показателен. Но той е индикативен и за странните и опасни метамофрози на 

политически целево и инструментално разигравания (сред публичните прост-

ранства) театър, който безцеремонно, атрактивно и ефективно обслужва нечии 

властови проекти и сценарии. Не случайно доста нашумели съвременни авто-

ри, творци и дори теоретици на хепънинга и пърформанса отбелязват без вся-

какви скрупули и усуквания, че насилието се превръща в изумително привле-

кателна точка, в архимедов лост за обяснение и дори за оправдаване на съот-

ветни, твърде често трудно понятни, но и крайно не-приемливи (от гледна точка 

на традиционните ценности, норми и порядки) идеи.42 Нещо повече даже - пре-

пълненото с всевъзможни насилия съвременно авангардно изкуство се цени, но 

и търгува все повече в храмовете и пазарищата на културни произведения и ус-

луги, превръща се във важен фокус и на културните индустрии.43  

 В хепънинга се демонстрира апологията на човешката изключителност, а 

и на моментно-ситуативната й нищожност, невалидност, отреченост, стигмати-

зация и отстраненост. А съмненията, подозренията, колебанията и терзанията 

за изключителността на Homo sapiens са присъщи също и за постмодернистка-

та рефлексия.44 Фактът, че участниците в хепънинга могат да си позволят мо-

ментно-ситуативно лукса да сменят истинските си облици с временни и ухилени 

                                                 
42 Срав.: Липовецкий, М., Б. Боймерс Перформансы насилия. Литературные и театральные 

эксперименты „Новой драмы“. М., Новое литературное обозрение, 2012.  
43 Виж подр.: Берарди, Ф. Новые герои. Массовые убийцы или самоубийцы. М., Кучково поле, 2016; 

Бухло, Б. Неоавангард и культурная индустрия: Статьи о европейском и американском искусстве 1955-

1975 годов. М., VAC press, 2016; Хезмондалш, Д. Культурные индустрии. М., ИД ВШЭ, 2018. 
44 Срав.: Шеффер, Ж.-М. Конец человеческой изключительности. М., Новое литературное обозрение, 

2020. 
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маски с нищо съществено не допринася за преодоляване, или поне за значи-

телно смаляване на екзистенциалните им проблеми и колизии, за по-доброто и 

удовлетворяващо ги им шествие в непредсказуеми хронотопи на публичния и 

частния им начин на живот, в социума.45 Защото временното и забавно превъп-

лъщение не компенсира и не премахва ударите на живота, несправедливо кон-

сумираните наказания и лишения на зависимия от произволите и безнаказа-

ността на властниците обикновен, простосмъртен човек. То само моментно и 

най-често илюзорно може да намали сизифовското им бреме. То е като вре-

менно действаща наркоза, премахваща симпоматиката на болката, но не от-

страняваща я напълно и реално от проблематичната екзистенция на човека.46 

Но макар и действащо само моментно и палиативно, то е търсено, а и използ-

вано.  

 Твърде спорно е дали винаги хепънинговите оферти, но и атрактивни ин-

струментариуми са в състояние да поднесат и гарантират желаните от човека 

моменти на удоволствие и забавление, но още повече и на сигурното житейско 

щастие. Обратно на категоричните заявления, че изкуството предлага изуми-

телно щастие47, хъпънинговите гастроли и консумации често опровергават по-

добна категоричност. Защото обикновено хедонизмът и евдемонизмът, обилно 

сервирани в „царските пиршества“ на атрактивните хепънингови спектактли, са 

като бенгалския огън, моментно твърде силно впечатляващо, леко и предизви-

кателно миризливо, но твърде краткотрайно и невинаги сигурно преживяване 

единствено в рая на удоволствията. Те най-често са плод на неосъзнато емо-

ционално самонапомпване, а и натрапчиво самовнушение, че хепънингът обез-

печава преживявания на неземни удоволствия. Всеки се надява и очаква, че 

участието му в хепънинговата еуфория и екстазност ще го възнагради безус-

ловно и несъмнено само с положителни емоции или афекти.    

 За разлика от повечето изкуства, особено от сферата на класическите, 

хепънингът не изисква за своите публични демонстрации определени типове, 

специфично ангажирани или резервирани за него хронотопоси. Той може да се 

осъществява навсякъде, по всяко време, по всевъзможни начини, а и с всякак-

ви средства. Неговите храмове не са само културните институции - театрални, 

                                                 
45 Срав.: Штайн, О. Маска как форма идентичности. СПб., РХГА, 2012. 
46 Срав.: Кампер, Д. Тело. Насилие. Боль. СПб., РХГА, 2010; Хайдарова, Г. Феномен боли в культуре. 

СПб., РХГА, 2013. 
47 Срав.: Пайн, Б. Как искусство может сделать вас счастливее. М., Манн, Иванов и Фербер, 2018.  
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кино- или циркови салони, музейни, или художествени галерии, художнически 

ателиета, концертни или академични и университетски зали, и т.н. Затова и не-

говите гастроли могат да се реализират навсякъде, пък и по всяко време сред 

природен, или обществен пейзаж. Провокационните, но и атрактивните му, маг-

нетично привличащи зрители „свещени обители“ могат да се локализират вре-

менно в спортни зали или стадиони, на булеварди или глухи улички, в различни 

култови топоси на всякакви населени пунктове. Неговите монстрации могат да 

бъдат както платени, така и безплатни, както за специално отбрана, така и за 

всевъзможна публика, без специфични познания за неговите мистерии, въз-

можности, способности, постижения и публични изпълнения.  

 В средите на изследователите и тълкувателите на мистериите на хепъ-

нинга - това неканонично или некласическо изкуство, - е отдавна придобила и 

статута на класическа дефиницията на неговото фундаментално качество, че 

той не продуцира документация за автентичност, или репродукция на неповто-

римост. Защото, според меродавното мнение на спецовете по генеалогията и 

феноменологията на хепънинга, той е и трябва да бъде единствено и само ед-

нократно произведение, защото е моментно-ситуативно случване, което е не-

повторимо. По тази причина твърдението, че хепънингът може да се повтаря 

чрез съответни форми и средства за неговото съхранение и последващо въз-

произвеждане след време или на друго място, е неверно, или поне крайно неко-

ректно, понеже в такъв случай вече става дума за репродукция не на самия хе-

пънинг, а на паметови изображения, на съхранени и сега отново, целево и инс-

трументално разбудени спомени, които, обаче, по никакъв начин не могат да 

предизвикат, или повтарят автентичната атмосфера на някога преживялите го 

действително, реално хора - било като непосредствени участници, било дори 

само като пряко, в реално време наблюдаващи, коментиращи го зрители. 

 Що се отнася и до не по-малко деликатния проблем - за катарзисното 

въздействие и терапевтичната експлоатация на хепънинговия феномен, е необ-

ходимо да се подчертае, че още преди десетилетия такива опции са публично 

атрактивно използвани. Става дума, примерно, за хепънинговите спектакли на 

Волф Фостел и други негови последователи, или имитатори, които, вместо да 

„гипсират“ - обратно, - провокират или дори насърчават зрителите най-активно 

да участват съвместно с творците в разкрепостяващите, а и релаксиращите ак-

тове на реално духовно освобождаване, на странно терапевтично противопос-
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тавяне, или дори опустошаване на зловредните влияния на буржоазните пазар-

ни и консуматорски реалности с демонстративното публично стигматизиране и 

даже безнаказано унищожение на нейните високо котирани екстри - най-нови и 

модни марки телевизори, коли и др. под. вещи.  

 Подобни необичайни, нестандартни, шокиращи или даже скандални акто-

ве, обаче, дискретно, или явно - за вещите познавачи на теорията и практиката 

на неканоничните изкуства, - публично депозират и съответно преконтекстуали-

зиране на обектите, понякога и на участващите (в такива занимания) субекти, 

както и на дематериализацията, но и на обезсмислянето на същността и по-

лезността на вещите. 

 Впрочем, такива провокативни, а за някои хора и непонятни прояви могат 

да се обяснят косвено и чрез използването на една атракткивна метафора на 

Ницше, според която за разбуждане на заспалите човешки сетива, мисли и чув-

ства са необходими гръмогласни викове, крясъци, потоци от болки, стенания 

или дори ужаси. Защото в някои, екстремални, а и труднопоносими за нормал-

ната човешка психика, пърформанси монстрациите обуславят също такива - 

психически и дори физически - болки, страдания и мъчения не само у наблю-

даващите ги зрители, а и у творците. 

 Не е нужно тук и сега да привеждам красноречиви примери в този аспект 

от творческата биография на „примата“ в пърформанса - Марина Абрамович и 

на други култови имена и творчески номера, в които също се раждат такива из-

живявания. Не мога обаче да подмина с мълчание или пренебрежение нашу-

мелите в последните години случаи на видео-излъчвания на деца, участници в 

опасни игри, които демон-стрират пред някакви публики умения да се справят с 

тежки изпитания, завършващи понякога дори и с летален изход, защото всъщ-

ност това е дискретно, неосъзнато и репродуцирано участие на тези деца в иг-

ровите спектакли на опасни и безчовешки пърформансови фабули, чиито авто-

ри остават анономни, а често и безнаказани за своята нравствена безотго-

ворност и за стилумацията на наивници да се нараняват. 

 Неочакваните и дори шокиращите екстремалностите в някои пърформан-

сови изпълнения основателно извеждат на предна линия въпроса за тяхната 

нормоло-гичност и моралност. В сферата не само на изкуствознанието, а и на 

психологията този сложен и деликатен въпрос е реален и твърде значим, пора-

ди което нему са посветени немалко изследвания, а и сериозни персонални, 
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или колективни публикации. За жалост, българската политология не може да се 

похвали с нито едно сериозно научно изследване и монографично произведе-

ние, което многостранно и задълбочено да анализира и интерпретира този 

проблем. В сферата на родното изкуствознание той има вече солидни и логиче-

ски обосновани теоретически решения, обяснения, тълкувания и интерпрета-

ции. Показателна в този контекст е интересната монография на Свилен Сте-

фанов,48 а и няколко интригуващи докторски дисертации на млади и перспек-

тивни изследователи от София, Пловдив и Варна, консолидирани под общата 

„шапка“ на изследвания на „неконвенционални форми“ в изкуството, „нови ху-

дожествени практики“49, но и на други изследователи у нас50. 

Несъмнено е, че подобни зрелищни изпълнения предизвикват твърде 

разнопосочни мнения и крайно-противоположни оценки или тълкувания, като 

обикновено по-голямата част от тях гравитират силно към критичното им ин-

трепретиране. Независимо от и въпреки тази ярко открояваща се тенденция в 

нашата историческа съвременност експлоатацията на хепънингови форми и 

инструментариуми в сферата на психиатричните или психологичните терапии е 

доста солидно разпространена. 

 Градежът на нещо различно и ново не изключва априорно, по презумпция 

предварителното разрушение на нещо друго, останките от което впоследствие 

могат да се изполват като оригинални суровини за създаването на нещо непоз-

нато в практиката. Затова някои арттерапии не започват или не приключват с 

творенията на нови форми без междувременно в този процес да има и някои 

фази на известно коригиране, а то изисква понякога и разрушаване, или прекон-

фигурация на отделни елементи, които в новото (ще) придобиват по-други ви-

зии и функционални свойства.  

                                                 
48 Стефанов, С. Авангард и норма. Иновационни тенденции в българского изкуство от края на ХХ век. 

С., Агата-А, 2003. 
49 Димитрова, И. Нови художествени практики във Варна от 80-те и 90-те години на ХХ век. С.,  ИИИзк 

при БАН, 2017; Лардева, Г. Неконвенционалните форми в българското изкуство от средата на 80-те до 

средата на 90-те години на ХХ век. С., Национална художествена академия, 2008; Манолова, М. Нови 

тенденции в изку-ството на художниците от Варна в края на ХХ и началото на ⅩⅪ век - дисертация. С., 

НХА, 2008; Руенов, Р. Акционистки художествени практики в България. Възникване и развитие. С., 

ИИИзк при БАН, 2011. 
50 Дончева, Р. Стрийт арт. Формални и концептуални връзки с плаката и визуалната комуникация. С., 

НХА, 2016 - дисертация; Лардева, И. Изкуство на прехода. Проблемът неконвенционално изствуство в 

България. Пловдив, Жанет 45, 2009, и Художественото произведение като автопоетическа система. 

Пловдив, Жанет 45, 2017; Попов, Ч. Постмодернизмът и българското изкуство от 80-те и 90-те години на 

ХХ век. С., Български художник, 2009; Попова, Л. Хипермодернизъм и неоконцептуализъм. С., Сиела, 

2012.  
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 Познатото от историческата еволюция на хепънинга и пърформанса явно 

или завоалирано експлоатиране на отделни техники от атрактивни религиозни 

обреди, като тези на дзен-будизма и др., които фокусират вниманието и прово-

кират към целенасочено оползотворяване на скритите, или неосъзнатите енер-

гийни ресурси на човешката психика и соматика, имат доста разнообразни и 

авторитетни позитивни референции дори и от напълно светски ориентирани 

изследователи, а не мистици. 

 Като великолепен пример в този контест могат да се афишират феноме-

налните изследвания на Александър Лоуен, разкриващи невероятните потенци-

али на човешкия организъм в психическо и физическо отношение в най-различ-

ни ситуации, както и „предателствата“ на тялото заради непознаването на него-

вите възможности или мистерии от притежателя му, или от неспособността на 

последния да намери „общ и верен език“ с тялото, за да може да го използва в 

оптимална степен, или форма.51  

 Политическият/политизираният хепънинг може да бъде предшестван или 

последван от активно включване на „пълен оборот“ и на други некласически из-

куства, например стрийт арта, по-точно, на графитния вандализъм или терори-

зъм52, или на анонимни скулптурни творби, инсталации, директно посветени на 

важни политически събития, мероприятия или на персони в управлението, или 

в опозицията, или на разнообразни по естество и тематика стикери, стрийт арт 

плакати, или на различни човешки силуети в цял ръст, или само на отделни 

техни части, и т.н. Към подобни - закачливи или заплашителни по своите дис-

кретни послания - творби може да се приобщят също така и контурите, префа-

сонирането на отделни пътни знаци, или на уличната маркировка, които се по-

литизират конюнктурно и ситуативно. Освен тях в арсеналите и репертоарите 

на - предстоящи или вече наелектризирали се от хепънинговата екзалтация - 

участници могат целево, атрактивно и политически ангажирано да се включат 

още и фаворизациите, или оскверняването на определени инс-титуционални, 

                                                 
51 Виж подр.: Лоуэн, А. Биоэнергетический анализ. Теория и практика. М., Корвет, 2016; Психология те-

ла: биоэнергетический анализ тела. М. Институт общегуманитарных исследований, 2006; Предательства 

тела. М., Институт общегманитарных исследований, 1998; Радость. Как наполнить тело эрегией, а жизнь 

счастием. Минск, Попурри, 2020; Сборник биоэнергетических опытов. М., АСТ, 2003; Терапия, которая 

работает с телом. СПб., Речь, 2000; Терапия, которая работает с телом. Биоэнергетика. СПб., 2000, Язык 

тела. СПб., Академический проект, 1997. 
52 Виж подр.: Мизов, М. Мистериите на политическите графити. С., Авангард Прима, 2005,  Политичес-

ките графити. Авантюрите и премеждията на политизирания почерк. С., Авангард Прима, 2005 и Поли-

тически графити и войни на езиците. С., Авангард Прима, 2008. 
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или корпоративни - производствени, търговски, или други - символи. Чрез не-

очакваните и мащабни интервенции или окупации на уличните пространства и 

сградните площи околната среда променя своята семиотична и символична ро-

ля, доколкото анонимно се оказва включена в сценографиите и феноменоло-

гиите на определени исторически, или всекидневни процеси и събития, а това 

винаги и по съответен начин резонира, или се отразява на духовния и битийния 

свят на хората.  

 Колкото и парадоксално, дори абсурдно да звучи, или да изглежда, но ре-

ално анонимните творци на подобни - силно политизирани, или свръхидеологи-

зирани - произведения на някои некласически изкуства се оказват в ролята и на 

своеобразни предвестители, или оракули на по-сетне развиващи се процеси, 

важни събития, или обществени мероприятия. Най-често, обаче, подобна тяхна 

роля се оказва сродна с тази на знаменитата митологична Касандра, която вяр-

но предсказвала, не но била способна с нищо да предотврати осъществяването 

на влязлото в нейните видения. 

 Експлоатирането на такива похвати на властови конкуренции и полити-

чески борби играе ролята на подръжник, адвокат и глашатай, или на обвинител, 

осквернител и палач на официалните рекламни кампании, фигури, или пар-

тийни централи.  

 Фактически се постигат непредвиждани мулти-ефекти, неочаквано ком-

биниране и увеличение на влиянията от конюнктурно съвместените некласиче-

ски креативни интервенции в публичната среда и обществената пространстве-

ност в дадения топус. А когато такива произведения или техники се рекламират 

и по неформални канали, те могат доста бързо и мащабно да се разпространя-

ват в други населени пунктове, което пък, на свой ред, води и до непредсказ-

вана, или нетърсена предварително символна политизирана приватизация на 

градски, или селищни територии, които по този начин стават визитни картички и 

изложбени неформални и неинституционални атракциони на политическите/по-

литизираните вкусове и нагласи на техните автори. Тази приватизация обаче 

най-често остава без възползващи се оптимално от нея собственици, макар че 

в битността си и на специфична национализация на символната преконфигу-

рация на властовите корелации притежава огоромен потенциал. Тя обикновено, 

а пък и реално се превръща в напразно прахосана социална енергия. Колкото и 

странно да изглежда, обаче, тези разширени или допълнени поредни издания 
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на предстоящи, или на вече проведени политически/политизирани хепънинги 

изобщо не се превръщат в основателно интригуващ и достоен за високомерие-

то на специалистите, експертите, анализаторите и учените предмет, занимава-

щи се уж или по презумпция с комплексни анализи на процесите, или ефектите 

на политизациите на отделни жизнени сфери, или в цялостното обществено 

пространство. Освен това спотаената в такива феномени визуална комуника-

ция остава недостатъчно или изцяло недочута от обитателите на отделни на-

селени пунктове. Тя е обречена на неизвестно колко дълго нелегално и без-

плодно съществуване в жизнената среда като само понякога, от време на вре-

ме, или при съответни благоприятни обстоятелства може отново да се разбуди 

и използва, обогатява и усъвършенства от нови ратници и борци за радикални 

промени в обществения живот.   

 Известно е, че постмодернизмът обръща специално внимание на ролята 

и значението на несъзнателното в човешкия живот. Тази деликатна проблема-

тика се оказва идеална сфера за въздействие над човешката психика и съзна-

нието на регулярно всекидневно съзнателно или случайно преминаващите, а и 

обитаващите дадено социално пространство. Когато авангардисти използват 

целенасочено, но и инструментално такова пространство, за да го превърнат в 

своеобразен хронотопос на своите оригинални творения, се получава нещо съ-

вършенно необичайно. Защото в подобна ситуация хората могат да „участват“ в 

неординерната комбинация на хепънинг и инвайърмент без изобщо да осъзна-

ват ролята си в това мероприятие. Става дума за т.нар. нон-спектакулярно из-

куство, или, по-точно казано, за такова изкусно и перфидно вместване на про-

изведението, че то не се забелязва и осъзнава реално от всички, които пре-

минават край него, но въпреки това си стои.  За да стане по-ясно, ще дам два 

примера, които предлага една изследователска на пост-модерното изкуство53. 

Първият е с две „нелегални“ участия на руския авангардист Анатолий Осмо-

ловски. В едното, по време на провеждането на една изложба в Централния 

дом на художника в Москва, той използвал една от празните стени на помеще-

нието, върху която поставил празен лист, боядисан в бяло, все едно, че някой 

го е забравил случайно. Хората минавали покрай въпросната творба без изоб-

що да разбират, че тя е част от мероприятието, или че е произведение на мо-

                                                 
53 Срав.: Ельшевская, Г. Акции, перформансы, хэппенинги // Цикл (8) лекций „Русское искусство ХХ 

века“ - Образовательный проект „Arzamas“. 
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дерното изкуство. Фактически А. Осмоловски реализирал едновременно хепъ-

нинг и инвайърмент, а творбата си нарекъл анонимно „Критика на състояниетто 

на стените“. Може да се каже, че тя е и критика на неосъзнатостта на хората 

спрямо изкуството, което подминават, не забелязват, не осъзнават и не оценя-

ват. А второто му творческо участие в подобна насока е още по-екстравагантно. 

Като човек с леви идейно-политически убеждения, Осмоловски решил да про-

вокира и накаже човешкия мравуняк, който в забързаното и угриженото си еже-

дневие е забравил за историческото величие и значение на Революцията. Зато-

ва незабележимо извадил едно от паркетните блокчета от пода на една от за-

лите и го подменил с друго, което обаче било малко по-високо стърчащо от 

околните като след някакво поражение от удар, взрив. Трудно различимата и 

осъзнаваема метафора на това уникално произведение на хепънинга и инвай-

ърмента трябвало да символизира сблъсъка между спокойното течение на ис-

торията и всекидневието, от една страна, и разтърсващия пробив, или разрив в 

този процес от неочакваното и мощно събитие на революцията. Този уникален 

„шедьовър“ Анатолий Осмоловски поучително нарекал „Ставай, проклет и за-

клеймен свят на гладните и робите“, а названието на творбата не било оповес-

тено по обичайния начин; то дори въобще и не присъствало в хода на „съби-

тието“.  

 Както може да се предположи, и този път дискретната критика била към 

некултурните граждани, които живеят в среда и атмосфера на произведения на 

изкуството, но не ги забелязват, виждат, осъзнават и преживяват. Защото фак-

тически Осмоловски превърнал въпросното паркетно блокче в произведение на 

изкуството, т.е. в символ и въплъщение на инвайърмента, а освен това и в част 

от неосъзнатия хепънинг, понеже всички регулярно или случайно минаващи хо-

ра изобщо не подозирали, или осъзнавали, че участват в един необичаен хе-

пънингов спектакъл.54 А за да има равнопоставеност във вечното и неосъзнато 

съпърничество в сферата на изкуствата и пр. между Изтока и Запада ще изпол-

звам още два примера от лекция на Галина Елшевска. Първият се отнася до 

творби на инвайърмента и хепънинга на известният постмодернист-скулптор 

Джордж Сагал, разполагайки две двойки бели младежки фигури - една на из-

правени и разговарящи младежи, единият от които е прегърнал другия, другата 

                                                 
54 Срав.: Ельшевская, Г. Цикл лекций - Образовательный проект „Arzamas“, по-точно лекция № 8. 
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- на седнали на пейка две девойки в едни от най-посеща-ваните територии на 

Ню Йорк. Тези скулптури била посветени на критика на  крайно негативното от-

ношение на огромна част американци към проблемите и съществуването на 

гейовете и лесбийките. Затова и названието й, публично неоповестено, е по-

казателно - „Паметник на освободителното движение на гейовете и лесбий-

ките“. 

 Впрочем, и софиянци всекидневно и неосъзнато участват подобна ориги-

нал- на симбиоза на инвайърмент и хепънинг - в едния край на площад Сла-

вейков върху една от пейките има бронзови фигури на двама велики български 

творци - Петко и Пенчо Славейкови. От една страна, не са много софиянци, 

които знаят точно кои са личностите, изобразени в бронзовите статуи на пей-

ката от знаменития площад в центъра на столицата. От друга страна, всеки-

дневно до тях сядат и разговарят, без изобщо да ги забелязват всякакви хора. 

От трета страна, малко са и онези млади и уж културни персони, които си пра-

вят селфита заедно с бронзовите фигури, за да увековечат себе си, а не тях. От 

четвърта, но и най-тъжната страна, както навсякъде по света, където изкуст-

вото се подлага на вандалски покушения, така и спрямо двамата Славейковци 

от култовия столичен площад бяха извършени неколко брутални хулигански ак-

та, с които бе нарушена цялостта на оригинална скулптурна композиция, което 

също е ярък символ и въплъщение на отношение към изкуството, респ. и на 

културата на софиянци, които не ценят историческата памет на творците си. 

 Впрочем, политизацията и свръхидеологизацията не пощади и двамата 

бронзови Славейковци, които на няколко пъти бяха оцветени по различен, но и 

доста красноречив начин - със сътветни цветни украси, по време на някои съби-

тия и т.н. 

 Второто такова необичайно културно мероприятие устроил още в далеч-

ната 1962 г. един от култовите авторитети в инвайърмента и хепънинга в САЩ - 

Клас Олденбург, който демонстрирал творбата си „Магазин“, като участвал в 

разпродажба на свои изделия от хартия и разговарял непринудено с минувачи-

те, които също не забелязвали и осъзнавали, че са част от декора или актива 

на участници в хибрида на хепънингови и инвайърментни елементи. Подобни 

оригинални комбинации на няколко авангардни изкуства, поднесени по нестан-

дартен начин в и извън храмовете на културата и изкуството - изложбени зали, 

галерии, музеи, в обичайното пространство на населени места, обикновено не 
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провокират културните вкусове на случайно, или регулярно минаващите хора, 

но не остават незабелязани и необговорени от проницателните хора от „духов-

ното братство“ на творците. Впрочем, заради често провокираните от или пос-

ледващи дадени хепънингови, или инвайърментни монстрации хепънингът е за-

губил доста от привлекателния си ресурс и публичния си рейтигнт, за което яв-

но свидетелства фактът, че самият термин „хепънинг“ вече се употребява дос-

та по-малко, по-рядко в сравнение със златните десетилетия, когато беше на 

мода, на гребена на вълната, или по върховете на класациите на пъстрото мно-

жество на авангардистките творчески провокации, или монстрации. В някои от 

екстравагантните крайности на авангардистки творци може да се депозират 

произведения на изкуството, които реално не съществуват, колкото и това да 

звучи невероятно, или пък даже абсурдно. Такъв шокиращ акт направил и ху-

дожникът Стенли Браун, обявявайки всички обувни магазина в Амстердам за 

негови творби. Ясно е, че такива странни или сякаш „изгубени в превода“ твор-

би няма как да не шокират.   

 Скандални могат да бъдат и някои съвременни, но и силно политизирани 

концептуални произведения на авангардисти, като примерно цикъла на руския 

пърформър Алексъндър Бренер на тема „поетика на несполуката“, в който той 

призовал публично Елцин на боксов двубой на известно московско място и оти-

шъл там в уговорения ден и час, обаче битката се провалила, защото... Б. Ел-

цин не се появил! 

 Хепънингът радикално преобръща значенията и смисловия статус на 

всевъзможни категории и понятия. За него горе и долу, тук и там, сега, преди и 

след, и т.н. моментно губят своите общовалидни стойности, но се превръщат в 

нещо друго. Така е, понеже игровият му характер и ненаситен апетит са спо-

собни на всякакви странности, волности и крайности, без реалната опасност да 

бъдат точно наказани.  

 В еуфорията и вакханалията на хепънинга пасивният, вглъбен и разумно 

преценяващ разиграващото се на сцената зрител се губи и неусетно изчезва. 

Той се превръща в неосъзнат заложник и окаян пленник на каприза и перфид-

ния замисъл на твореца, в негов събрат и колега, съучастник и помощник в реа-

лизацията на мистериите на идейния му заговор и  спектакъл. Не случайно В. 

Мизиано отбелязва, че бидейки физически въвлечен в творческия процес, зри-

телят е принуден или доброволно и с нескрито удоволствие да внася своя при-
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нос в реализацията на идеята, независимо от това какво, или защо се твори 

собствено в, чрез събитието.55 

 В хепънинга нямат значение и очевидните идентичности характеристики - 

мъжът става жена, жената - мъж, ръководителят - подчинен, а подчиненият му - 

бос. Всичко се увлича и завърта в неудържимия и неконтролируем главозамай-

ващ  водовъртеж на случката, събитието, непредсказуемия процес и на липсата 

на интерес за крайните ефекти, щети и последици от осъществяването на при-

чудливите идеи 

 Най-сетне, политическият хепънинг като атрактивен елемент и дискретен 

властови инструмент реализира по особен, твърде често незабележим и не-

осъзнат от повечето хора, начин всеобщия закон на диалектиката за борба и 

единство на противоречията, осъществяван по всевъзможни начини и разнооб-

разни пътища, с разнообразни технологии чрез непрестанната борба за изме-

нение, обновление и усъвършенстване на жизнената среда и човешката при-

рода във всяко отношение. И със сигурност е прав изтъкнатият руски, но жи-

веещ в Германия съвремемен теоретик Борис Гройс, който дебело подчертава, 

че съвременното разбиране на културата може да бъде само едно: че тя е пос-

тоянен обмен, в който разменна ценност има само „новото“, а и че самата ино-

вация се свежда към непрестанен процес на едновременна валоризация на 

профанното и дискредитация на „високото“.56  А хепъпънингът е, може би, най-

доброто профанно, но и семпло практическо изражение на този великолепен 

теоретически постулат за същността на днешното изкуство.   

 В епохата на постмодернизма, постдемокрацията, пост-пост идва ред и 

на пост-изкуството, което е различно от това в предишни епохи и култури.57 А 

това означава, че много сериозни промени и даже радикални трансформации 

се осъществяват в менталността и прагматиката на обитаващите тези епохални 

и обществени пространста социални типове. Затова няма жизнена сфера, която 

да е незасегната от връхлитащите исторически предизвикателства. А подобни 

луфтове отварят нерядко ведри хоризонти, но и дават златни шансове за исто-

рическите възходи и безпрепятствените разпространения на хепънинговия етос 

не само в сферата на културата и изкуството, но и в тази на политиката. 

                                                 
55 Срав.: Мизиано, В. „Другой“ и разные. М., Новое литературное обозрение, 2004, с. 43 и 49. 
56 Цит по: Ельшевская, Г. Современное искусство как „вещь для нас“ // Новое литературное обозрение, 

2002, № 5.  
57 Виж подр.: Джослит, Д. После искусства. М., V-A-C press, 2017. 
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