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Историята на България от началото на прехо-
да до наши дни все още е обект повече на ин-
терпретации, отколкото на обективно изслед-
ване и анализ. Същото важи и за ролята на 
участниците в политическите процеси, фор-
мирали настоящето такова, каквото е. 

Българската социалистическа партия и днес 
понася най-сериозни щети от изкривеното тъл-
куване на реалността, създало ѝ в публичното 
пространство митологизиран образ - резултат 
от повтаряни до безкрай полуистини и клишета.    

Носейки тежкото наследство на управлението 
до 1989 г., БСП се оказа „удобният виновен“ и 
за грешките от следващите три десетилетия. 
Години наред тя беше несправедливо заклей-
мявана от своите опоненти като „комунисти-
ческа“ и „анти-европейска“ партия, отговорна 
за всички икономически и социални кризи, бе-
лязали страната в близкото минало. 

Настоящият сборник е опит да се анализира ис-
торията отвъд клеймото и да се развенчаят ми-
товете, с които образът на българската левица 
все още се свързва. Защото обективната исти-
на за ролята на БСП в политическите процеси 
в България след 1989 г. е далеч от популярните 
клишета и заслужава да бъде изречена. 
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Въведение

33 години след началото на прехода Българската социалисти-
ческа партия продължава да заема своето място в управлението 
и развитието на страната. През цялото това време на кризи и тур-
буленции, с всичките си успехи и провали, БСП беше единствената 
партия, успяла да устои на времето, да запази своята същностна 
идеология и същевременно да се трансформира в модерна лява 
формация. Работещите хора, бедните, уязвимите все още имат в 
нейно лице съюзник, който отстоява правата им и се бори за една 
по-солидарна и справедлива държава. 

В очите на мнозина обаче образът на партията е пречупен през 
изкривеното тълкуване на историята след 1989 г. В модерното об-
щество информацията достига до хората със скоростта на светлина-
та, но същото се отнася и за фалшивите новини, за конспиративните 
теории, за манипулативните твърдения, чиято единствена цел е да 
наклонят общественото мнение в една или друга посока. Така се 
раждат онези представи, които рисуват света в черно и бяло, без 
да отчитат нюансите, историята, контекста, причинно-следствените 
връзки между събитията. 

Казват, че докато истината си обува обувките, лъжата вече е оби-
колила света. И още – че една лъжа, повторена сто пъти, се превръ-
ща в истина. През последните три десетилетия политическите опо-
ненти на БСП използваха всяка възможност да превърнат социалис-
тическата партия в „удобния виновен“, който носи отговорност за 
всички кризи и провали и няма принос към нито един успех. Както и 
да омаловажат вътрешните реформи и модернизацията в партията, 
пришивайки ѝ трайно етикета „комунистическа“. 

Напук на фактите, социалистите бяха наричани „червени бабич-
ки“, „червени олигарси“, антиевропейци, съсипали умишлено всички 
работещи системи в държавата – банковата, здравната, пенсионна-
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та… Години наред представителите на десните сили повтаряха като 
мантра и приписваха на БСП всички грешки на прехода, създавайки 
митологизиран и дори сатанизиран образ на партията. „Призракът 
на комунизма“ броди и до днес в общественото пространство, въз-
кресяван най-често в името на манипулацията, прехвърлянето на 
отговорност и всяването на безпочвени и ирационални страхове. 

Неслучайно за онези, които не са запознати със събитията и 
контекста на прехода в България, образът на БСП се свързва един-
ствено с режима от 1944 до 1989 г. и с вината за всички нещастия, 
случили се в съвременната история на българското общество. 

Сборникът, който държите в ръцете си, е опит да се изследват в 
дълбочина предпоставките за създаване на този отрицателен образ 
и чрез обективен анализ да бъдат оборени и развенчани митовете 
за БСП, родени и оформени в бурните десетилетия от 1989 г. до днес. 

Авторският колектив включва доказани експерти, академици и 
анализатори, които отлично познават процесите в обществено-по-
литическия живот в България. В своите текстове те предлагат детай-
лен анализ и обоснована оценка, базирани на исторически факти, 
статистически данни, авторитетни изследвания на признати меж-
дународни организации. Акцентът е поставен върху разминаване-
то между обективната действителност и битуващите в публичното 
пространство възприятия, които все още носят репутационни щети 
на БСП, много често – без никакво основание. 

Като член на партията, ръководител на Делегацията на българ-
ските социалисти и човек, вярващ безусловно в лявата идея, съм 
убеден в необходимостта от подобни изследвания. Вярвам, че ис-
тината не е черно-бяла и заслужава да бъде анализирана и артику-
лирана обективно, а не тълкувана и изкривявана в името на поли-
тическите дивиденти. 

БСП е партия на 130 години, допуснала своите грешки, но и до-
казала своите постижения, много от които имат отражение в живо-



та ни и досега. Днес лявото движение набира сила в Европа, а в 
България е по-необходимо отвсякога – все още сме най-бедната 
държава в ЕС и първата по отношение на неравенството, което 
придобива чудовищни размери. Страната ни има нужда от силна 
и ясно заявена левица, която може да даде отговор на задълбо-
чаващите се проблеми и задаващите се кризи, да осигури ста-
билност, възможности и шанс за достоен живот на всички. 

Вярвам, че изчистването на образа на БСП от митичните гре-
хове, които ѝ се вменяват, е една от задължителните стъпки за 
връщане на общественото доверие. 

Приятно четене!

Петър Витанов 
Ръководител на Делегацията 

на българските социалисти 
в Европейския парламент
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Комунистическа ли е Българската 
социалистическа партия?

Проф. д-р Искра Баева

Резюме: Текстът има полемичен характер, тъй като се опит-
ва да обори един от митовете, наложени от десните политически 
сили в България в годините на прехода, а именно, че БСП е комунис-
тическа партия и затова трябва да бъде осъдена и забранена. За 
да изпълни своята задача, текстът проследява както причините 
за възникване на този мит, така и идейната и политическата 
трансформацията на Българската комунистическа партия в со-
циалистическа след смяната на името на Българска социалисти-
ческа партия, която го оборва.

Ключови думи: комунизъм, социализъм, трансформации, по-
литически програми, идеологии

Анализът ще започне с кратко обяснение на това какво представля-
ват митовете в съвременното общество, тъй като само като мит може 
да бъде оценен опитът БСП да бъде представена като комунистическа 
партия. Съвременните митове се раждат спонтанно или преднамерено 
и се отнасят до различни сфери на живота, но обикновено изразяват 
реално съществуващи обществени очаквания, опити за обяснение, 
като в повечето случая зад тях се крият определени интереси. Преди 
да бъдат потърсени обстоятелствата, при които се ражда съвременният 
мит за комунистическия карактер на БСП, ще бъде представена теоре-
тичната гледна точка за съвременните митове.

Митовете и митологията, характерни за древността и среднове-
ковието, представляват „творби на колективната народна фанта-
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1 Литературный энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1987, с. 222.
2 New Webster’s Dictionary and Thesaurus. Lexicon Publications, Inc. 1993, p. 660.

зия, предания, които отразяват действителността във вид на 
чувствено-конкретни персонификации, мислени от първобитно-
то съзнание като реални“1 или „традиционен разказ или легенда 
за невероятни или свръхестествени същества..., който често слу-
жи за обяснение на естествените събития или за възникването 
на човека“2. За разлика от тази традиционна космогония на света и 
човека, съвременното понятие за мит в историята има значително 
по-тесен и конкретен характер. При днешните исторически митове 
става дума за изкривена, непълна или фалшива представа за съби-
тията и понятията. Съдържанието и съставките на днешните мито-
логизирани тези и понятия живеят в съзнанието на средностатис-
тическия българин с характеристиките на историческа истина, но те 
съществено се отличават от постиженията на историческата наука. 
Това се дължи на целта на тези митове: те използват миналото като 
средство за постигане на определени нагласи в настоящето. Към 
това стеснено съвременното понятие за мит трябва да се добави и 
още една характеристика, плод на нашето време – неизбежната по-
литизация на митовете, митивирани от историята, която на практика 
ги превръща в политически митове, целящи политически резултати.

Какво представлява митът за БСП като комунистическа 
партия?

С него на първо място се цели делегитимирането на партия, която 
е основен участник в обществените, политическите и икономически-
те трансформации, започнали в края на 80-те години, осъществени 
през 90-те години на ХХ в., които наричаме преход на България от 
държавен социализъм от съветски тип към парламентарна демокра-
ция и пазарна икономика от западен тип, и приключил в началото 
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на 2007 г. с приемането в ЕС. Перфидният характер на определянето 
на БСП като „комунистическа партия“ личи от това, че в съвременна 
България комунистическата дейност и комунистическите организа-
ции не се забранени, но същевременно на 26 април 2000 г. Народ-
ното събрание приема т.нар. Закон за обявяване на комунистическия 
режим в България за престъпен, който обявява: „комунистическият 
режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за 
престъпен“ (чл. 3 (1)) и че „Българската комунистическа партия е 
била престъпна организация“ (чл. 3 (2))3. Този парламентарен акт е 
„така наречен закон“, тъй като през последвалите вече повече от две 
десетилетия след гласуването му той си остава политическа деклара-
ция, предложена от част от депутатите от СДС и приета от тогавашно-
то парламентарно мнозинство (СДС, ДПС и Българската евролевица), 
но без да е подкрепена от законодателни актове, определящи разме-
ра на санкциите за участие в тази „престъпна оганизация“ и дейност. 
Неясният характер на въпросния закон личи и от отношението към 
него на тогавашния президент Петър Стоянов, който след известно 
колебание го подписва, но заявява, че той няма никакви юридически 
последици, а е само „нещо като декларация“4.

Кога и защо в общественото пространство е лансирана 
тезата, че БСП не се е променила и продължава да е ко-
мунистическа партия?

Пет месеца и половина след началото на политическите про-
мени управляващата партия продължава да се нарича БКП, така че 
определянето ѝ като комунистическа е съвсем на място. Само че 
почти веднага след свалянето на Тодор Живков новото ръководство 
на БКП започва да търси нов облик на партията. За целта още в края 

3 Държавен вестник, № 37, 5 май 2000 г.
4 Баева, И., Калинова, Е. Социализмът в огледалото на прехода. С.,: Изток-Запад, 2013, с. 93.
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5 Това е постулирано в първия програмен документ след началото на промените „Ма-
нифест за демократичен социализъм в България”, приет на 2 февруари 1990 г. – Про-
грамно развитие на БСП. Сборник документи (1990-2005 г.). София: ЦИПИ, 2008, с. 22.
6 Баева, И. България и Източна Европа. С., Парадигма, 2010, с. 245.

на януари 1990 г. е свикан извънреден конгрес, който се занимава 
именно с необходимата промяна в партията като условие за успеш-
ни трансформации в обществото. Обсъждат се промени в идейната 
основа, организационните принципи и политическата дейност на 
БКП. Още тогава по въпроса за името на партията е взето решение 
да се обмисли смяната му, но не веднага, а след като „се проведе 
широка общопартийна дискусия и партиен референдум“5. И това 
наистина става: след като 629 522 партийни членове или 86,71% от 
списъчния състав подкрепят предложението на ръководството (в 
случая на председателя на ВС на БКП Александър Лилов) БКП да се 
откаже от самоопредялеянето си като комунистическа, благодаре-
ние на което на 3 април 1990 г. официално е обявено новото име 
на партията: Българска социалистическа партия6. И това не е просто 
замяна на едно име с друго, а е придружено и от промяна в името 
на основния ѝ печатен орган, който от „Работническо дело“ става 
„Дума“, а с новия устав са променени организационните принци-
пи за функциониране на партията (демократичният централизъм е 
заменен от демократично единство), както и основните ѝ органи-
зационни структури: вместо генерален секратар вече има предсе-
дател, вместо Политбюро – Председателство, вместо Централен ко-
митет – Висш партиен съвет. Преименуването на основните органи 
засяга всички структури на партията.

3 април 1990 г. е моментът, от който в обществото и в политика-
та управляващата тогава партия би трябвало да се нарича социа-
листическа, защото така се е самоопределила. По същия начин на 
7 декември 1989 г. първата нова опозиционна сила в социалисти-
ческа все още България се самоназовава Съюз на демокатичните 
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сили и по този начин налага определянето на членовете си като 
демократи. И в началото наистина е така, но само до първите голе-
ми политически сътресения.

Отношението на СДС като основен политически опонент към 
БСП се променя рязко след неочакваната победа на социалистите 
в първите свободни и демократични избори, проведени на 10–17 
юни 1990 г. Тъй като този изборен резултат е ключов за разбиране-
то защо и как е създаден митът за БСП като комунистическа партия, 
ще бъде бъде разгледан малко по-подробно пътят към тези избори.

Промените в България на 10 ноември 1989 г. започват някол-
ко месеца, след като в Полша НПС „Солидарност“ печели кате-
горично изборите на 4 и 18 юни 1989 г. и след като е съставено 
първото некомунистическо правителство в блока – това на Таде-
уш Мазовецки на 24 август с.г. Това означава, че нашият преход 
може да стъпи върху вече натрупан опит. Той е свързан със съз-
дадения механизъм трансформациите да се осъществят не чрез 
директно обществено-политическо противопоставяне, а чрез 
договорености – това е новаторският за региона полски модел 
на Кръгла маса между властта и опозицията, заседавала от 6 фев-
руари до 5 април 1989 г. Именно на тази Кръгла маса са догово-
рени стъпките за преминаване от еднопартийната система при 
социализма към политическия плурализъм на парламентарната 
демокрация. Това е моделът, който е следван и в България, благо-
дарение на който по-малко от два месеца след началото на пре-
хода, на 3 януари 1990 г., се събират представители на БКП/БСП и 
СДС, за да се договорят как страната да премине към парламен-
тарна демокрация и пазарна икономика (тогава по този начин 
се определят целите на прехода). Преговорите продължават до 
14 май 1990 г. и завършват с подписване на поредица от спора-
зумения. Най-важното споразумение е за провеждане на сво-
бодни избори за Велико народно събрание на 10–17 юни 1990 г. 
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по смесена пропорционално-мажоритарна система7. Основните 
спорни моменти на Кръглата маса са за това какъв парламент да 
избират българите и кога да стане това.

Да се проведат избори не за обикновено, а за Велико народно 
събрание е идея на СДС, с която един от основните идеолози на ор-
ганизацията Димитър Луджев (другите инициатори са Стоян Ганев, 
Снежана Ботушарова и Евгений Дайнов) се опитва да постигне уско-
ряване на трансформациите. Идеята му е, че тъй като основна задача 
на ВНС е да изработи нова конституция, тя ще създаде демократична 
законова основа за промените, те ще бъдат осъществени лесно и 
бързо, като по този начин България ще успее да „настигне и над-
мине“ промените в Полша, Чехословакия и Унгария, които вече са 
определяни като „отличнички“ в прехода. Докато насрочването на 
изборите за възможно най-ранна дата е мотивирано от съвета, който 
ръководството на СДС (д-р Желю Желев, Димитър Луджев и др.) по-
лучава от държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър по време на 
посещението му в България на 10–11 февруари 1990 г. При срещата 
Бейкър препоръчва на ръководството на СДС да отстрани колкото 
се може по-бързо комунистите от властта, за да започне реформи. 
И пак според него това ще стане при следващите избори, които със 
сигурност ще донесат победа на СДС, тъй като това е тенденцията, 
показана при полските избори. Така се стига до съгласието на СДС с 
ранните избори, срещу което се противопоставят представителите на 
т.нар. исторически партии в СДС (Милан Дренчев от БЗНС – „Никола 
Петков“ и д-р Петър Дертлиев от БСДП). Опитните възрастни поли-
тици искат повече време, за да изградят своите партийни структури 
и да лансират идеите си в българското общество, но младите нови 
политици предпочитат да повярват на вижданията на американския 
държавен секретар за нагласите на българите.

7 Кръглата маса. Стенографски протоколи (3 януари – 15 май 1990 г.). Фондация „Д-р 
Желю Желев”, С., б.г., с. 677.
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Договореностите на Кръглата маса спомагат за победата на БСП 
и поражението на СДС в първите демократични избори. Оказва се, 
че представителите на СДС нямат опит и ясна представа за реални-
те обществени нагласи, те се подлъгват от настроенията в София, 
много различни от тези в страната, предоверяват се на външните 
фактори, включително и на непознаващия България френски рекла-
мен специалист Жак Сегела, на когото възлагат цялата предизбирна 
пропаганда на СДС8. Но причините за неуспеха на СДС в първите 
избори са по-дълбоки от субективните им грешки, те са и в разли-
ките между Централна Европа и Балканите. Очертаната от Бейкър 
сигурна победа на новите сили се потвърждава само в Централна 
Европа, докато на Балканите като правило първите демократични 
избори се печелят от управляващите до момента. Така или иначе, 
голямото разминаване на увереността в победата и получените ре-
зултати (36,2%9) предизвиква ожесточаване на настроенията сред 
ръководството и привържениците на СДС.

Победата в изборите изненадва и БСП, чийто министър-предсе-
дател Андрей Луканов още преди тях полага големи усилия, за да 
привлече към изпълнителната власт представители на СДС. Само че 
след изборната победа на БСП и ожесточаването на политическия 
живот това става невъзможно. Реакцията на СДС е особено остра. 
Огорчението прозвучава в думите на лидера на СДС д-р Желю Же-
лев от 11 юни при оповестяване на резутатите от първия тур: той 
обявява, че няма да признае изборите, защото са били „свободни, 
но не и честни“. Веднага след митинга група студенти от СУ „Св. 

8 В книгата си, посветена на участието си в повратните събития в Източна Европа, 
Жак Сегела се отнася крайно критично към дейците от СДС. – Жак Сегела. Имало 
едно време избори... София: Панорама, 2005.
9 Всъщност този резултат, който е само с 11 % по-малко от получените от БСП 47,1 % 
по пропорционалната система, не е никак малък за създадената само половин годи-
на по-рано организация, но проблемът е във внушението за пълна изорна победа.
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Климент Охридски“ окупират университета и обявяат протестна 
стачка. Така започва гражданското неподчинение, при което са ба-
рикадирани софийски улици и кръстовища и е изграден протестен 
палатков лагер „Град на истината“ на централния софийски площад 
„Девети септември“/„Демокрация“ (сега „Александър Батенберг“). 
Исканията са: непризнаване на изборните резултати, оставки на 
президента Петър Младенов и на директора на националната теле-
визия Павел Писарев, наказване на виновниците за „Възродителния 
процес“, за убийството на писателя Георги Марков, за участието в 
атентата срещу папа Йоан-Павел II, за държавна терористична дей-
ност, за продажбата на оръжие. Те повтарят обвиненията срещу БКП 
от предизборната кампания на СДС, без значение дали са верни 
или не, но влизат в противоречие и с признаването на изборите от 
външните наблюдатели10. Ражда се политическата култура на отри-
цанието, в рамките на която започва отричане на социалистическия 
характер на БСП и определянето ѝ като „комунистическа“. Целта е да 
се подложи на съмнение изорната победа и способността на БСП да 
осъществява демократизацията на България и да играе водеща роля 
при създаване на новата конституция.

Политическата криза, последвала първите демократични избо-
ри, създава мита за „комунистическия“ характер на БСП още през 
лятото на 1990 г. Той продължава да се използва през цялото съ-
ществуване на ВНС, като достига своя апогей в споровете около 
приемането на новата конституция през пролетта на 1991 г. Група 
депутати от СДС на 25 април 1991 г. искат от ВНС да се откаже от 
работата по новата конституция, защото мнозинството са бивши 
комунисти и те нямат право да приемат демократична конститу-
ция. С тази теза към ВНС се обръща и президентът Желю Желев, 

10 F. Brown. Surge for Freedom. The End of Communist Rule in Eastern Europe. Duke 
University Press, Durham and London, 1991, р. 197
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а неговата подгласничка, поетесата Блага Димитрова достига до 
емоционалната клетва да изсъхне ръката на всеки, който подпише 
конституцията. А след като проектът за конституция вече е изра-
ботен и в началото на май 1991 г. е внесен за обсъждане в парла-
ментарната зала, започва поредната кампания. На 14 май Стефан 
Савов от Демократическата партия в СДС призовава за разпускане 
на ВНС и обявяване на нови избори, които СДС очаква да спечели, 
а след като предложението е отхвърлено, обявява протестна гладна 
стачка. Последват го 38 депутати от СДС, които събират в нов па-
латков лагер радикалните отрицатели на системата. Те провеждат 
широка кампания срещу проекта за нова конституция само защото 
мнозинството във ВНС е на БСП. Вкаран е в действие митът за „ко-
мунистическия“ характер на БСП. На 12 юли 1991 г., когато във ВНС 
тържествено се гласува Конституцията на Репулика България, около 
сградата на парламента са организирани протестни демонстрации, 
обявяващи се срещу тази нова „комунистическа/социалистическа“ 
конституция. Студенти от СУ отново са сред най-активните, като из-
дигат на сградата на Ректората огромен плакат „Не на новата СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКА конституция“. А под социалистическа разбират 
не БСП, а НРБ, управлявана от БКП. Но след като конституцията е 
подписана с огромно мнозинство, включително и от повечето де-
путати от СДС, протестите стихват.

Митът за БСП като „комунистическа“ партия е използван пак пет го-
дини по-късно. Това става в хода на финансовата, зърнената, полити-
ческата криза на правителството на Жан Виденов. Апогеят на кризата 
настъпва в началото на 1997 г., след оставката на правителството. Тогава 
в ръководството на СДС надделяват радикалните дейци като Едвин Су-
гарев и Филип Димитров, които съживяват мита за „комунистическия“ 
характер на БСП. Филип Димитров дори се заклева, че никога повече 
няма да нарича БСП социалистическа, а само комунистическа. За раз-
лика от предишните случаи този път БСП е в дълбока криза и митът 
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цели окончателното ѝ унищожаване и пълната ѝ делегитимация. При 
това СДС е в подем, а митът е използван за допълнително обединение 
на привържениците на СДС на антикомунистическа основа. Резултатът 
се вижда малко по-късно, когато по волята на Иван Костов от коалиция 
на различни партии СДС се превръща в единна политическа партия на 
антикомунистическа идейна основа.

Защо описването на БСП като „комунистическа“ пар-
тия е мит?

За да бъде отговорено на този въпрос, трябва да бъдат очертани 
характеристиките на комунизма и на комунистическите партии по 
примера на БКП. Само в сравнение с тях може да се прецени дали 
БСП след април 1990 г. е „комунистическа“.

В началото ще бъде поставено твърдението, че комунизмът като 
идея и движение е много далеч от реалностите в Съветския съюз и 
бившите социалистически страни, затова би трябвало да бъдат отхвър-
лени опитите в България и в много бивши социалистически страни 
той да бъде осъден по принцип. Как изглежда комунизмът като идея? 
Той си поставя за цел да създаде безкласово общество, в което да има 
обща (сиреч обществена, а не държавна) собственост върху средствата 
за производство и потребление, достъп на всички до потребителски-
те блага, да бъде премахнат наемният труд, държавата като средство 
за принуда да отмре и да бъде заменена от свободно сдружаване на 
хората. Очевидно е, че такова общество не е било създадено никога 
и никъде по света. Така че описването на комунизма като заплаха се 
родее по-скоро с предупреждението за „призрака на комунизма“ от 
„Манифеста на Комунистическата партия“ на Карл Маркс и Фридрих 
Енгелс, отколкото с реалностите на ХХ в.

По напълно различен начин изглеждат комунистическите партии, 
особено в страните, в които след Втората световна война е прене-
сен съветският модел на държавен социализъм. Те следват не левите 
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традиции на партиите от Първия и Втория интернационал, а тези на 
РСДРП (болшивики), партията, която осъществява Октомврийската 
революция през 1917 г. и започва трансформации, определени в 
Конституцията на СССР от 1936 г. като социалистическо общество.

БКП е създадена под влиянието на Октомврийската револю-
ция. Още в Програмната декларация на I-вия конгрес (25–27 май 
1919 г.) е отхвърлен социалдемократичният път и тя поема по 
пътя на „революционния пролетариат“. Борбата ѝ е насочена към 
„установяване диктатурата на работническата класа, която един-
ствена е в състояние да даде истинска свобода на трудещите се 
маси“ и за социализъм, който е „първият стадий на бъдещото об-
щество, към което човечеството ще премине непосредствано от 
капитализма, а комунизмът е вторият, висшият стадии на бъдеще-
то общество или крайният исторически идеал на работническата 
класа“11. В Резолюцията на БКП (т.с.) е записано скъсването с Вто-
рия интернационал и присъединяването към Третия12.

„Болшевизацията“ на българските тесни социалисти ги превръща 
в комунисти, макар и с национална специфика. Тя ги отвежда в ла-
гера на Съветския съюз: с участието им в антифашистката съпроти-
ва след 22 юни 1941 г., при създаването на Отечествения фронт на 
17 юли 1942 г. и при завземането на властта на 9 септември 1944 г. 
Затова е по-скоро естествена пълната зависимост на БКП от съвет-
ските фактори. Още на първото си легално заседание БРП (к) (VIII 
разширен пленум от 27 февруари –1 март 1945 г.) приема нов устав, 
в който крайна цел е „осъществяването на социализма и комунизма“, 
а организационният принцип е „демократичният централизъм“13. 

11 БКП в резолюции и решения на конгресите, конференциите, пленумите и Полит-
бюро на ЦК. Т. II (1919-1923), С., Изд. на БКП, 1955, с. 3.
12 Пак там, с. 13.
13 БКП в резолюции и решения на конгресите, конференциите, пленумите и Полит-
бюро на ЦК. Т. IV (1944-1955). С., Изд. на БКП, 1955, с. 17, 20.



20

14 Пак там, с. 85.
15 Пак там, с. 157
16 Пак там, с. 453
17 Български конституции и конституционни проекти. С., „Д-р Петър Берон”, 1990, с. 57.

През 1948 г. зависимостта от Съветския съюз и ВКП (б) е и официал-
но декларирана: „За нашата партия и нейния ЦК ръководната роля 
на СССР и ВКП (б) в борбата против фашизма, за мир, демокрация и 
социализъм е била винаги безспорна истина. У нас не е имало ни-
какво съмнение и никакво колебание по единния фронт на България 
със СССР...“ (ХVI пленум на ЦК на БРП (к), 12–13 юли 1948 г.)14. Тази 
тенденция е продължена и закрепена на V конгрес (18 до 25 декември 
1948 г.), който възстановява името на партията като БКП и записва в 
новия устав: „БКП е ръководното ядро на всички обществени и дър-
жавни организации на трудещите се в страната“15. В документите на VI 
конгрес на БКП (28 февруари – 3 март 1954 г.) е потвърдено: „Крайната 
цел на партията е построяването на комунистическо общество“16.

Към еволюцията на БКП от 40-те години трябва да се прибавят 
и промените, след като VII конгрес на БКП (2–7 юни 1958 г.) обявява 
победата на социализма в България. Едва след това в новата Консти-
туция на НРБ, гласувана на 18 май 1971 г. от V НС, е включен текст, 
регламентиращ ръководната роля на БКП: „Чл. 1(2) Ръководната сила 
в обществото и държавата е БКП; (3) БКП ръководи изграждането на 
развито социалистическо общество в НР България в тясно сътрудни-
чество с БЗНС“17. Към тези текстове трябва да се добавят още някои 
реалности: пълното подчинение на икономиката на партийните ре-
шения чрез директивите за реализиране на годишните и петгодиш-
ните планове, недопускането, включително и с помощта на репре-
сии, на различни мнения и политически идеи, независимо че и в две-
те конституции (от 1947 и от 1971 г.) са записани гражданските права.

Как изглежда БСП след април 1990 г. в сравнение със своята 
предшественичка? Първо трябва да бъде направена уговорката, че 
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става дума за еволюция, а не за застинала партия. Но еволюцията 
говори достатъчно ясно за посоката на промените. 

Първите решения на ЦК на БКП са насочени към разделяне с 
миналото, идентифицирано с Живков: извършват се кадрови про-
мени и партийни чистки, които по същество не се отличават от 
ставащото след всяка смяна на партийния лидер и в миналото. Но 
те са придружени и от истинска идейна, политическа и икономи-
ческа промяна, както личи от Резолюцията на заседанието на ЦК 
на БКП от 13 декември 1989 г. В нея е обявен нов курс, „насочен 
към извеждане на страната от кризата в икономиката и социалната 
сфера, към създаване на демократична правова държава, към ра-
дикалното преустройство на партията, към изграждане на истински 
демократичен и хуманен социализъм“18. Говори се и за свикване 
на извънреден конгрес на 26 март 1990 г. и за приемане на нов 
избирателен закон, за да могат да се проведат „свободни демокра-
тични избори“19. Всички тези постановки се отличават коренно от 
документите на традиционната БКП. При това новото ръководство 
е готово да се съобразява с бързо променящата се ситуация, затова 
не изчаква до 26 март, а свиква конгрес още на 30 януари 1990 г.

Извънредният XIV конгрес на БКП (30 януари–2 февруари 1990 г.) се 
провежда два месеца по-рано от предвиденото и продължава по-дъл-
го. Той играе повратна роля в трансформацията на партията, както по-
казват решенията му. Най-важният документ, който търси отговор на 
въпроса каква партия е БКП в новите условия на политически плурали-
зъм, е политическата декларация „Манифест за демократичен социали-
зъм в България“. Какво показва той?

В „Манифеста“ е направен кратък преглед на миналото на пар-
тията от създаването ѝ през 1891 г. като социалдемократическа. 

18 Пленум на ЦК на БКП за състоянието на страната, партията и непосредствените 
задачи, 11-13 декември 1989 г. С., Партиздат, 1989, с. 3.
19 Пак там, с. 58-59.
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20 Програмно развитие на БСП, с. 11.
21 Пак там, с. 12.
22 Пак там, с. 13.

Той отчита нейната еволюция: „Като променяше своите програми, 
своите названия, своите цели и организационното си изграждане, 
партията отговаряше на изискванията и проблемите на съответните 
исторически периоди“20 и постулира необходимостта от „дълбока 
преоценка и осмисляне на едновековния исторически път и опит“ 
и „да отхвърлим и да поправим грешките, деформациите и извра-
щенията“21. Целта е „да се десталинизира БКП и да се създаде нов 
тип съвременна марксистка партия“, като се сложи „началото на 
прерастване на БКП в именно такъв нов тип партия – партия на де-
мократичния социализъм в България“22. Така само два месеца след 
като започва промените, БКП, която вече е премахнала с гласуване 
в НС конституционния текст за ръководната си роля, се отказва и от 
комунизма като крайна цел и приема демократичния социализъм, 
както е формулиран в Декларацията на принципите на Социалисти-
ческия интернационал от юни 1989 г. в Стокхолм.

Веднага след Конгреса започва реализиране на декларираните в 
„Манифеста“ намерения. Тези стъпки са: отказ от комунизма и в име-
то на партията, участието в плуралистичните избори за ВНС, опитите 
на министър-председателя Андрей Луканов да включи във второто 
си правителство представители и на СДС, оставката на Петър Мла-
денов като председател (президент) на 6 юли и изборът на 1 август 
1990 г. с гласовете и на БСП на лидера на СДС д-р Желю Желев за 
президент, търсенето на подкрепа за управлението в българското 
общество, а след като не я получава, оставката на Андрей Лука-
нов на 29 ноември 1990 г., с което е сложен край на участието на 
БСП в изпълнителната власт. Президентът е от СДС, новият минис-
тър-председател Димитър Попов е безпартиен, а в правителството 
му основните икономически министерства са поети от представите-
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ли на СДС. Единственият основен държавен пост, който БСП запазва, 
е на председателя на ВНС акад. Николай Тодоров23.

Но оттеглянето на БСП от властта не намалява обвиненията срещу 
нея в „комунизъм“, който се превръща в обидна дума. Политическото 
ожесточение продължава да се излива върху символи от миналото и 
срещу БСП, която се е отказала от името и от комунизма, но не и от 
историческото си наследство. То довежда до подпалването на Партий-
ния дом на 26 срещу 27 август 1990 г., след като протестиращи искат 
премахването на всички петолъчки, включително и от решетките по 
вратите и прозорците на сградата24. Съпоставката на действията на БСП 
по оттегляне от властта с нестихващите протести и обвинения на СДС в 
„комунизъм“ показва тяхната безпочвеност. Но те са политически не-
обходими на СДС, за да може да се поддържа недоволството на масите 
след дългите години на недемократичен социализъм.

С влизането на СДС във властта (президент, вицепремиер и ми-
нистри) политическото противопоставяне временно се успокоява, 
но гласуването на Конституцията на РБ отново го връща. Основната 
причина за това е опасността, която СДС вижда в легитимирането 
на БСП като демократична партия. Така се стига до протестите сре-
щу Конституцията, но те се оказват ситуативни и чисто политически, 
защото тя е оценена от всички външни фактори като демократична. 
Продължава да е действаща с леки поправки, а всички президенти, 
премиери, министри и депутати от СДС се заклеват в нея и до днес. 
Това е поредният пример, показващ фалшивия характер на обвине-
нията, че БСП е „комунистическа партия“.

Идейната еволюция на БСП към социалдемокрацията продължа-
ва. Само няколко месеца след провеждане на извънредния конгрес, 

23 Баева, И. Отношението на БСП към властта в годините на прехода. – Ново време, 
№ 12, 2000 г., 41–57.
24 Повече за подпалването на Партийния дом от гледна точка на вицепрезидента по 
онова време: Семерджиев, А. Лято ‘90. Пожарът. С., „Христо Ботев”, 1996.
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на партията ѝ се налага да проведе нов. Той е обявен за ХХХIХ кон-
грес, което показва желанието на променящата се партия да при-
бави към конгресите на БКП и социалдемократическите. Конгресът, 
проведен между 22 и 25 септември 1990 г, приема „Платформа за 
по-нататъшно обновление и преобразуване на БСП в съвременна 
лява партия на демократичния социализъм“, чието заглавие говори 
ясно за съдържанието ѝ. С нея приключва първата фаза в трансфор-
мацията на партията: отказът от властта, разделянето на партийните 
от държавните структури, извеждането на партийните организации 
от държавните учреждения и производствените предприятия, смя-
ната на името25, а е обявено началото на втората фаза, която трябва 
да утвърди БСП като „съвременна лява партия на демократичния со-
циализъм“26. Очертани са и параметрите на този процес: признаване 
на ограниченията на „класическия марксизъм“ за обяснение на ре-
алностите, отказ от „една-единствена философска доктрина“, раздър-
жавяване на собствеността, „вграждане“ в новите европейски и све-
товни реалности, усвояване на идеите и опита на социалистическите, 
социалдемократичните и лейбъристките партии и движения, отказ 
от „утопичните ни и несъответстващи на съвременното движение на 
историята виждания за социализма“, обявяване на БСП за парламен-
тарна партия (наред с масовия ѝ характер), деклариране, че поли-
тиката „никога няма да бъде поставена в зависимост от каквато и да 
било чужда държава, организация или партия“27. Тези идейни поло-
жения все по-категорично отдалечават БСП от идеите и практиките 
на БКП като управляваща партия.

Отдалечаването на БСП от комунизма като идеология и практика 
продължава и в следващите програмни документи. За годините на 
прехода (до 2007 г.) те са: Докладът на Комисията по идейната диску-

25 Програмно развитие на БСП, с. 32.
26 Пак там, с. 34.
27 Пак там, с. 38-57,
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сия в БСП, обявена на ХХХХ конгрес на БСП (3–5 юни 1994 г.)28, Про-
грамата на БСП „Нови времена, нова България, нова БСП“, приета на 
15 октомври 1994 г. след общопартиен референдум29, Програмната 
декларация на БСП на ХХХХIV конгрес на БСП (7 май 2000 г.)30, Поли-
тическата платформа „БСП – партия на промяната, партия на бъде-
щето“ от ХХХХV конгрес на БСП (юни 2002 г.)31.

Разбира се, не бива да се забравя и за разликата между декла-
рираните идеи и политическата практика. Затова документите на 
БСП трябва да се сравнят с нейната политика като управляваща и 
опозиционна сила в годините на прехода.

Един от най-важните показатели, особено в светлината на обви-
ненията, че БСП е „комунистическа“, е отношението ѝ към властта. 
Основното обвинение към БСП е, че следва т.нар. комунистическа 
мантра: „Ние с кръв сме я взели тая власт и с кръв ще я дадем“. Тя се 
повтаря непрекъснато от десните създатели на мита за „комунисти-
ческия“ характер на БСП, но участието ѝ в политическия живот по-
казва нещо съвсем различно. В годините на преход БСП е била във 
властта три пъти: двете правителства на Андрей Луканов (февруари–но-
ември 1990 г.), правителството на Жан Виденов (януари 1995 – декември 
1996 г.) и правителството на Сергей Станишев (август 2005 – юли 2009 г.). 
В нито един случай властта не е взета насилствено, а е в резултат от спе-
челени парламентарни избори. Излизането на БСП от управлението 
също е без проливане на кръв, като в първите два случая става дума 
за доброволно подадени оставки: Андрей Луканов го прави на 29 
ноември 1990 г., а Жан Виденов на 21 декември 1996 г.

Нищо „комунистическо“ няма и в икономическите идеи и дейст-
вия на БСП. Още в първите ѝ документи е декларирано равенството 

28 Пак там, с. 68-99.
29 Пак там, с. 104-227.
30 Пак там, с. 228-241.
31 Пак там, с. 242-280



26

на частната, кооперативната и държавната собственост, а полити-
ческата практика показва, че първите големи приватизации са из-
вършени при правителството на Жан Виденов: сделката за „Соди“– 
Девня и масовата приватизация.

Историята на българския преход показва ясно, че митът за 
„комунистическия“ характер на БСП е пропагандно-политическа 
конструкция, която цели отслабването на БСП чрез създаване на 
фалшива представа за нея. Този мит говори по-скоро за целите на 
своите създатели, които в политическата си борба се опитват да 
заложат на отживелия времето си антикомунизъм, отколкото на ис-
тинския облик на БСП.
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Икономическо развитие на 
България при участието на 

БСП в управлението на страната

Проф. д-р Боян Дуранкев

Резюме: През периода 1990–2021 г. БСП е участвала в различни 
форми в управлението: имала е две самостоятелни правителства, 
член на коалиционни правителства със свой министър-предсе-
дател, членове на БСП са участвали в други три правителства. 
Тезата, която се защитава и аргументира, е, че когато БСП е 
участвала в управлението на страната, тя най-често е внасяла 
повече експертност, осигурявала е стабилност и спокойствие, в 
повечето случаи е била безпощадно критична към идеите за връ-
щането към „славното минало и неговия Еверест от 1939 година“.

Ключови думи: БВП; БНП; преход (от „реален социализъм“ към 
капитализъм); развитие; растеж; управление

Българската комунистическа партия се преименува на Българска 
социалистическа партия на 3 април 1990 г. Тя е пряк наследник на 
БКП, учредена през 1891 г., и управлява България в продължение 
на 45 години (1944 – 1989) като водеща партия в коалиция с БЗНС.

От 1990 г. БСП е участвала в различни форми в управлението: 
имала е две самостоятелни правителства с министър-председател 
Андрей Луканов – първо (8 февруари – 22 септември 1990) и второ (22 
септември – 20 декември 1990); член на коалиционни правителства 
със свой министър-председател – правителството на Жан Виденов 
(26 януари 1995 – 12 февруари 1997) е на коалиция „Демократична 
левица“ (която включва БСП, БЗНС „Ал. Стамболийски“ и ПК „Екоглас-
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ност“), правителството на Сергей Станишев (17 август 2005 – 27 юли 
2009) е с мандата на ДПС и е подкрепено от БСП и НДСВ (т. нар. Трой-
на коалиция), правителството на Пламен Орешарски (29 май 2013 – 6 
август 2014) е с мандата на БСП, в коалиция с ДПС и с „ мълчаливата“ 
подкрепа (до 2014) на „Атака“; членове на БСП участват и в прави-
телствата на Димитър Попов (22 декември 1990 – 8 ноември 1991), 
Любен Беров (30 декември 1992 – 17 октомври 1994) и на Симеон 
Сакскобургготски (24 юли 2001 – 17 август 2005).

Нека бъде прието условно: първо, че (Графика 1) при са-
мостоятелни правителства степента на влияние на БСП е 100%, 
при коалиционни правителства със свой министър-председател 
е 67% (БСП държи „контролния пакет“) и при участия на индиви-
дуални членове влиянието е незначително – 33%; второ, че през 
периода 1990–2020 БСП е имала пряко или косвено участие 16 
от 31 години в управлението на страната, като за „годишно учас-
тие“ се приема това, което е повече от 6 месеца и един ден.

Графика 1.
Участие и степен на влияние на БСП в правителствата 1990–2021 г.
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Естествено, по този начин се елиминират натрупванията на 
постижения и проблеми от предходни правителства; също 
така – малко по време (до 6 месеца от годината), но въпреки 
това важно участие трудно може да бъде отразено. Но целта на 
изследването е не да се направи „пълна кръвна картина“ на ди-
намиката на икономическата система, а да се подбере достатъч-
но значима палитра от индикатори, които да разкрият общото 
„здравословно или нездравословно състояние“ на тази система 
при участието на БСП в управлението на страната.

Анализът се стреми да е безразличен (без симпатии или антипа-
тии) към политическия субект на съответното управление, незави-
симо от личните пристрастия; за да се засили степента на безразли-
чие, освен данни от националната статистика са ползвани данни и 
от Евростат, както и авторитетни световни източници, като напри-
мер ООН и центъра на Angus Maddison.

Съществена особеност на подобен вид изследвания е, че трудно (а 
често и невъзможно) могат да се уловят косвените фактори и усло-
вия на развитието, както и да се обясни мотивацията на някои упра-
вленски решения, особено ако са плод на интерес чрез силен лобизъм.

И така, хронологически резултатите от управлението на прави-
телствата на БСП ще бъдат представени както следва:

 
Самостоятелни две правителства на БСП с министър-предсе-

дател Андрей Луканов (8 февруари – 20 декември 1990): умения 
за маневри при тежко наследство и изостряща се конфронтация

Времената, през които управляват двете правителства на БСП, мо-
гат да бъдат характеризирани: от една страна, с тежко наследство 
поради откъсването на България от световната социалистическа сис-
тема; от друга страна, поради нарастващата конфронтация и акти-
виране на реваншистките и антисоциалистическите сили в страната, 
активно подкрепени от развития Запад.
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Дотогава България постига забележителни социално-икономи-
чески успехи, които я вадят от групата на типично аграрните 
страни и я нареждат сред групата индустриално-аграрни стра-
ни – при това с темпове на растеж, чувствително надхвърлящи 
тези от 1870–1945 г32. Тя заема място в горната подгрупа на сред-
норазвитите страни33. Населението на страната нараства34 от 6 
884 600 през 1944 г. на 8 990 800 души през 1990 г35. 

Тежкото наследство за правителството на БСП не е фикция, а ре-
алност36, обусловена най-вече от разкъсването на икономическата 
интеграция между страните членки на СИВ. До 1985 г. в Съвета за 
икономическа взаимопомощ се осъществява координация на на-
ционалните планове на отделните страни и се работи по общ план 
поне за 5 години напред, освен по дългосрочни целеви програми, 
обхващащи 15–20 години. По този начин България развива иконо-
мика, която има типично открит характер: от общия стокообмен 
през 1980 г. този със страните от СИВ е бил 77%, а през 1985 г. е 
нараснал до 83%; основната част от този стокообмен се е реализи-
рал със Съветския съюз, като числата за същия период са съответно 
58% и 64%. Именно при координацията на националните планове 
за периода 1986–1990 г. се проявявя рязка промяна както в отно-
шението на Съветския съюз към тази координация, така и чувстви-

32 Виж: Иванов, М. Брутният вътрешен продукт на България 1870-1945 г. С., Сиела, 
2012; Стопанска история на България: 681-1981. С., Наука и изкуство,1981.
33 Вж също: Четиридесет години социалистическа България. С., Партиздат, 1984; Иванов, Д. 
Кратка история на социалистическа България: успехи и провали 1944-1989. С., Сиела, 2013.
34 Ако се доверим на класика Адам Смит, то единият от индикаторите за развитие на 
общественото благополучие е растежът на населението, причинен от нарастване на 
доходите: „Щедрото заплащане на труда е както следствие от нарастването на богат-
ството, така и причина за нарастването на населението. Да се оплакваме от него – зна-
чи да се оплакваме от необходимото следствие и причина на най-голямото общест-
вено благополучие.“. В: Смит, Адам. Богатството на народите. С., Партиздат, 1983, с. 74.
35 Статистически годишник на Република България. 1991, с. 30.
36 Манов, В. Анатомия на икономическата криза в България. УИ „Стопанство“, С., 1991.
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телно отдръпване на останалите социалистически страни от СИВ и 
преориентацията им към развития Запад. Същевременно България 
е реализирала през периода 1980–1989 г., базирайки се на прогно-
зите за развитие на взаимния стокообмен, огромни производствени 
инвестиции, значителна част от които са били в доларово израже-
ние. Въпреки предварителната прогнозна координация, при пред-
варителните обсъждания за бъдещето, силната страна, а именно Съ-
ветският съюз, ръководен от собствените си вътрешни затруднения, 
настоява България да предоставя не индустриална продукция, а 500 
000 т хлебно зърно и 100 000 т месо, като дотогава България е пре-
доставяла 24 000 т месо и 200 000 т хлебно зърно; тоест, исканията са 
непосилни за нашата страна. Към всичко това трябва да се прибави 
и настояването на Съветския съюз за преход при разплащанията от 
преводна рубла и регионални цени към долари и международни 
цени, с което на практика се блокират взаимните отношения. Тези 
промени са част от политиката на правителството на Михаил Горба-
чов за „ускорение на социално-икономическото развитие на СССР“ 
(не на страните от СИВ като цяло!), а когато това ускорение не се 
случва, а реално икономиката от „застой“ преминава към срив, но-
воговорът се обогатява с думата „перестройка“. Може да се заключи, 
че международната икономическа политика на Москва през този 
период съзнателно разкъсва връзките между страните членки на 
СИВ, а последващата политика на Русия доведе тези половинве-
ковни икономически отношения до пълна катастрофа.

Правителството на БСП управлява страната в изключително 
неблагоприятна политическа, социална и икономическа обста-
новка37. Провеждат се заседания на Националната кръгла маса, 
на която се определят основните насоки за развитие на Бълга-

37 Не коментираме доходите на населението през периода на „Прехода“. Виж по този 
повод: Великов, Никола. Доходи и потребление на населението в България при пре-
хода от реален социализъм към див капитализъм. С., 2010
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рия, обръщайки я на 180 градуса към развития Запад. На 29 март 
1990 г. правителството налага мораториум върху обслужването на 
външния дълг, обявявайки на практика държавен банкрут, като 
причината за това са именно разкъсаните икономически отноше-
ния със СССР. Друг изход по това време, изглежда, не е имало, 
понеже провежданите консултации за евентуално рефинансира-
не на дълга на България с влиятелните международни финансо-
ви институции се сблъскват с очевидна политика на „изчакване“ 
от тяхна страна. Под вътрешен и външен натиск правителството 
на БСП спешно се заема с либерализация на банковата дейност, 
на външната търговия, на вътрешните икономически отношения 
между предприятията и установява плаващ курс на лева.

Второто правителство на БСП, което всъщност е продължение 
на първото, се сблъсква с още по-остри и невъзможни за решаване 
проблеми. Радикалите, екстремистите и реваншистите от опозици-
ята (най-вече концентрирана в СДС) отказват да приемат заедно с 
БСП общи консенсусни решения за излизане от кризата, включи-
телно и чрез коалиционно управление, предлагано от Луканов.

Междувременно (още от март 1990 г.) българското правител-
ство, в лицето на премиера Андрей Луканов, търси упорито поли-
тико-икономическа стратегия за реформи, които не само да из-
ведат България от тежката криза, но и да я насочат към правилни 
решения за социално-икономически разцвет в бъдеще. Половин 
година по-късно 18 икономисти от американската администрация, 
ръководени от Ричард Ран, изготвят Националната стратегия „Ран-
Ът“ (или планът „Ран-Ът“) за икономически растеж и преход към 
„пазарна икономика“38. „Рецептата“, върху която се гради този план, 

38 Доклад върху проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика 
в България, подготвен от Фондацията на Националната камара на САЩ за Народна 
Република България. Ръководство и редактиране: Ран, Ричард. Ът, Роналд, САЩ. 1990. 
http://www.omda.bg/public/bulg/Ran/ran_new/index.html

http://www.omda.bg/public/bulg/Ran/ran_new/index.html
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39 Виж по-подробно: Лаверн, Достена. Експертите на прехода: българските think-tanks 
и глобалните мрежи за влияние. С., Изток-Запад, 2010.; Мрежите на прехода: какво 
всъщност се случи в България след 1989.С., Изток – Запад, 2008.
40 Хайек, Фр. А. Пътят към робството. С., МаК, (1944), 2004.
41 Бахмайер, П. От втория към третия свят. (Преходът на България от държавен социализъм 
към неолиберализъм 1989–2008). В: Понеделник, 2008, Година единадесета, бр. 7/8, с. 21-
33.; Стиглиц, Д. Глобализацията и недоволните от нея. С., УИ „Стопанство“, 2003; Крауч, К. 
Неолиберализмът и социалната демокрация – борбата продължава. С., „Труд“, 2019.

оценена от съвременна гледна точка, се вписва напълно в типовите 
рецептури, базирани върху неолибералната идеология, властваща 
в управляващите елити в развитите страни по това време. По това 
време в България част от идеолозите на „научния комунизъм“ се 
преориентират изгодно към идеологията за „пазарната икономика“, 
активно подкрепяни от външни агенти39. „Пътят извън робството“40 
всъщност се оказва магистрала към разрухата и преход на България 
от Втория към Третия свят41.

Но от позициите на миналия ден, на 1990 г., е повече от ясно 
че правителството на БСП е „притиснато до стената“ както от 
вътрешната опозиция и високите очаквания на обществото, така и 
отвън чрез политиката на новите „владетели на света“, а също и от 
бившите приятелски страни, които по свое желание са прекратили 
икономическите взаимоотношения. Двете правителства на Андрей 
Луканов не само не са имали друг избор, освен да приемат предпи-
саната отвън рецепта за промени; но те са могли и да преминават 
към нейното пълно реализиране.

Напълно естествено, икономическата позиция на страната 
като своеобразен Робинзон Крузо – без реална подкрепа отникъ-
де, предизвиква ерозиране на националната икономика, силни за-
труднения при снабдяването с потребителски стоки, тъй като вече 
„свободните“ производители задържат стоките в складовете пора-
ди очаквания за по-изгодни цени, което довежда до въвеждане на 
купонна система за хранителни стоки.
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Икономическата криза заплашва да прерасне в социална ка-
тастрофа за огромни части от населението, а радикализираното 
СДС със своите сателити (КТ „Подкрепа“ и др.) приема курс към 
тотално отстраняване на БСП от властта, което води до логично и 
правилно подаване на оставка на 29 ноември 1990 г.

Оценка на управлението на правителствата на БСП с минис-
тър-председател Андрей Луканов 

Общата оценка на дейността на двете правителства не може да 
не е различна от строго положителна. От една страна, високата 
експертност на тези правителства и търсенето на национален 
консенсус от тях за бъдещото социално-икономическо развитие 
на България е уникален случай в началото на прехода не само в 
България, но и в другите страни от „реалния социализъм“. От друга 
страна, при съзнателното разкъсване на връзките между страните 
членки на СИВ от страна на СССР България търси и намира типи-
зиран план за промени, който постепенно да я впише в световната 
капиталистическа система и да осигури благосклонно отношение 
от страна на „новите владетели на света“. От трета страна, колкото 
и трагично да прозвучава в онова време въвеждането на морато-
риум върху плащането на външния дълг, именно той – моратори-
умът – позволява впоследствие не само да се редуцира този дълг, 
но и да се намерят по-изгодни условия за неговото изплащане, 
което се и случва.

„Програмното“ правителство на Димитър Попов с участието 
на БСП (22 декември 1990 – 8 ноември 1991)

„Програмното“ правителство на Димитър Попов е съставено в 
резултат на тежки преговори между парламентарно представените 
сили с първоначален срок на действие от половин година, но то про-
дължава да работи почти една година. Възложени са му две основни 
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задачи: първо, да осъществи монетарната част от икономическата 
реформа (създаване на свободен пазар на стоки с пазарни цени) и 
да подготви и проведе следващите местни и парламентарни избори.

БСП взема активно участие в програмното правителство с 
един заместник министър-председател и с шестима министри; „То-
налността“ на задачите се определя обаче от опозицията, която до-
минира в правителството. Самият министър-председател Димитър 
Попов успява да запази баланса между съставните политически 
сили, което е негова лична заслуга.

По същество, условията на социално-икономическо развитие 
през този период продължават да се влошават. Първо, морато-
риумът върху външния дълг продължава да действа. Второ, голяма 
част от производителите продължават да задържат продукцията 
си заради очакваната либерализация на пазара. Трето, България 
изпуска възможността да се възползва от дълговете, които други 
страни са задължени да ѝ върнат, в случая поради ембаргото от 
Ирак. Четвърто, от 1 януари 1991 г. е отменена преводната рубла и 
вносните петрол и газ, доставяни от СССР, трябва да се изплащат с 
твърда валута, а България няма такава. Това означава, че икономи-
ката е парализирана и отвън.

Правителството стартира горещо препоръчваната отвън „Шоко-
ва терапия“. На 1 февруари 1991 г. е приложена на практика идеята 
за „свободен пазар“, като са освободени цените на всички стоки и 
услуги с изключение на 14 основни хранителни стоки, както и це-
ните на някои стоки и услуги с универсално икономическо прило-
жение – горива, електро- и топлоенергия, телефонни, телеграфни 
и пощенски услуги. Както се и очаква, цените рязко литват нагоре, 
магазините започват да се пълнят със стоки, но гражданите ограни-
чават силно потреблението си поради стационарните доходи.

Същевременно програмното правителството, следвайки съвети-
те отвън, либерализира условията за сделки с чуждестранна валу-
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та, като позволява на физически лица да я притежават и да откри-
ват валутни депозити, като възприема режим на плаващ валутен 
курс на лева спрямо основните конвертируеми валути. Регулиране-
то и контролът на валутния пазар се възлагат на БНБ, която трудно 
осъществява тази задача.

Отчита се, че основната задача на „програмното правител-
ство“ е осъществена за по-малко от два месеца, което позволява 
на икономическите субекти да се обърнат към остатъчните вътреш-
ни ресурси (природни и човешки), за да „стабилизират“ отчасти 
дейността си.

Така основната задача е изпълнена и икономиката се стабили-
зира за шест седмици.

Оценка на управлението на „програмното“ правителството 
на Димитър Попов с участието на БСП

 Общата оценка от позициите на миналото е положителна, по-
неже правителството извършва незабавно препоръчваната мо-
нетарна реформа; негативите от тази реформа ще се проявят 
по-силно впоследствие особено поради влиянието на асиметрич-
ния пазар, характеризиращ се с огромни дефицити, които – при 
„свободно“ ценообразуване – позволяват на една малка част от 
ръководните кадри на (уж) държавните предприятия да натрупат 
тайни и явни финансови „активи“, които по-късно ще ги превърнат 
в лидери при приватизацията.

Правителство на Любен Беров, подкрепено от ДПС и БСП 
(30 декември 1992 – 17 октомври 1994)

Правителството на безпартийния Любен Беров се формира при 
остра политическа конфронтация. То е активно подкрепяно от 
ДПС и БСП, но още от началото укрепващата опозиция на СДС пра-
ви поредица от опити да го свали.
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Външноикономическите отношения, които са наследени, не се 
променят в полза на България, а само се влошават. Така например, 
на 8 декември 1991 г. ръководителите на Русия, Беларус и Украй-
на обявяват прекратяване на Съюзния договор на СССР, който факт 
окончателно прекъсва традиционни и силни връзки.

Правителството на Любен Беров продължава да води сложни 
преговори с Лондонския клуб на банкерите, на които България дължи 
над 9 милиарда долара; икономическата програма на България оба-
че още не удовлетворява чуждите финансови кръгове. На практика 
са секнали всякакви чуждестранни инвестиции. Санкциите, наложе-
ни от т. нар. международна общност на Ирак, Либия и Югославия, 
допълнително утежняват положението на България, като загубите от 
забраната за търговия са съизмерими с външния дълг42.

В Народното събрание и в самото правителство се разгръщат 
остри спорове, при които откровено се защитават или лични, или 
корпоративни, или обществени интереси. Реституцията на зе-
мята, която е силно желана от наследниците на едрите собствени-
ци преди 1944 г. – гравитиращи към реакционната и ревизионист-
ката част в СДС, е правилно блокирана от мнозинство, сформира-
ло се около БСП. Инициативата за „масова приватизация“ на БСП 
(инициатива в полза на работниците и гражданите), на свой ред е 
блокирана от мнозинство, обединено около СДС (защитаващо кор-
поративни интереси)43. Същевременно неолибералната идеология 
пуска пипала и сред обикновените граждани, които очакват от при-
ватизацията и от реституцията чудеса44.

42 Калинова, Е. и др. Българските преходи 1939-2010. С., Парадигма, 2010.
43 За приватизация през август 1993 г. са подготвени 500 предприятия, но не и от 
сектори като добивната, оръжейната промишленост и енергетиката, които правилно 
се защитават от мнозинството на БСП. Виж също: Петранов, Ст., Милър, Дж. Масо-
вата приватизация и изграждането на капиталовия пазар в България. С., Фондация 
„Свободна инициатива“, 1998.
44 Савас, Ем. Приватизацията: ключ към по-доброто управление. С., „Дамян Яков“, 1999.



40

Блокираната икономическа дейност – особено при очаквания 
за приватизация, при която държавните предприятия да имат по-
ниска стойност, води до продължаване на икономическия спад: БВП 
намалява с почти една четвърт спрямо 1989 г., промишлената про-
дукция спада наполовина, строителството – с над две трети, а без-
работицата надхвърля 20% от трудоспособните граждани.

В същото време разцвет бележат корпоративните интереси 
в законотворчеството и организираната икономическа престъп-
ност. Силови групировки застават на входа на държавните пред-
приятия (по линия на тяхното снабдяване – чрез високи цени на дос-
тавките) на техния изход (чрез ниски цени на изкупната продукция, 
след което продажбата ѝ на „свободния пазар“ на свръхвисоки цени). 
Има сведения, че властта се сраства на места с групировките45.

Финансовата система също започва да се подчинява на лични 
и корпоративни интереси. Успех бележат редица финансови пира-
миди. Самата БНБ, която трябва по закон да брани държавния инте-
рес, започва да лицензира необезпечени търговски банки (вероят-
но чрез силни корупционни практики), но тази практика по-късно 
ще доведе до разгром на банковата система.

Един от позабравените успехи на това правителство е модер-
низиране на данъчната система и въвеждане на данък добавена 
стойност (ДДС) от 1 април 1994 г.

Друг несъмнен успех е, че през март 1993 г. България подпис-
ва две споразумения: Европейското споразумение за асоцииране 
и Временното споразумение за търговия, търговски и сродни на 
тях въпроси. В съответствие с Европейското споразумение за асо-
цииране митническите такси между България и страните членки на 
Европейския съюз върху промишлени стоки постепенно намаляват 
и се премахват.

45 Тодоров, К. Зад завесата на прехода. С., Изток-Запад, 2019.
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Оценка на управлението на правителството на Любен Беров 
с подкрепата и на БСП

Общата оценка не може да е еднозначна. От една страна, поли-
тиката на икономическо сближаване с Европейския съюз и проме-
ните в данъчната система са положителни стъпки. От друга страна, 
създаването на почти неограничени възможности за „икономическа 
инициатива“ на криминални и бандитски групировки, както и на фи-
нансови облаги за пирамиди и необезпечени банки – всичко това ще 
предизвика дългосрочни последици за икономиката и обществото.

Правителство на коалиция „Демократична левица“ с минис-
тър-председател Жан Виденов (26 януари 1995 – 12 февруари 1997)

Правителството на коалицията „Демократична левица“ с минис-
тър-председател Жан Виденов управлява страната почти две годи-
ни. Самата коалиция „Демократична левица“ се състои от три пар-
тии (БСП, БЗНС „Александър Стамболийски“ и ПК „Екогласност“), но 
доминантата е при БСП – 7 от министрите са членове на партията, 
освен министър-председателя (общо 18 членове).

Идейната основа, върху която застава правителството, е насо-
чена към създаване и реализиране на социално ориентирана ико-
номическа политика, която да спре продължаващата петгодишна 
социална и икономическа разруха.

За да се осигури стабилност на пазара на стоките за широко потреб-
ление, правителството на Жан Виденов въвежда или твърди, или 
пределни, или индикативни цени на част от стоките, предлагани от 
държавните предприятия. Тази благородна идея обаче се сблъсква с 
реалностите, които са свързани с цените на суровините и материали-
те за производство на крайните продукти, а тези цени са динамични и 
почти винаги в посока на повишение. Не трябва да се забравя и вли-
янието на групировките, които са застанали на входа на държав-
ните предприятия и системно повишават цените на доставяните 
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суровини и материали. И когато повече от половината от цените 
стават контролирани (през 1996 г.), голяма част от предприятията, 
на които тези цени се налагат, на практика стават губещи, което 
не само изисква допълнително пряко държавно субсидиране на 
произвежданата продукция, но по-късно се налага да се упражня-
ва правителствен натиск за „кредитиране“ на загубите през дър-
жавните банки. Накрая, правителството издава заповед предпри-
ятията да не плащат задълженията си към тези банки, което още 
повече разстройва финансовата система.

Правителството обаче успява да проведе обещаната „масова 
приватизация“, при която чрез специални бонове всеки гражданин 
получава „дял“ от държавните предприятия. По-късно и тази стъпка 
се превръща в катастрофа, понеже огромната част от боновете се 
концентрират в приватизационните фондове, а гражданите остават 
без доходи или с обезценени левове.

Заложената „бомба“ във финансовата система още от правител-
ството на Любен Беров обаче, започва да „цъка“ все по-силно при 
правителството на Жан Виденов. От една страна, отсъствието на строг 
контрол от страна на БНБ, но и от правителството, „разрешава“ на 
търговските банки да отпускат все повече необезпечени кредити 
(има свидетелства, че в това време банковата корупция се разраст-
ва), като все по-голяма част от длъжниците не си връщат кредитите; 
това налага банките да дават кредити с още по-висока лихва, а за да 
имат налични средства – и да привличат вложители, обещавайки им 
още по-високи лихви по депозитите. Стотици хиляди граждани зала-
гат на депозити спестяванията си или в търговските банки, или във 
финансовите пирамиди, които продължават да процъфтяват. 

През пролетта на 1996 г. настъпва „часът на истината“ за българ-
ската финансова (и в частност – банкова) система. Дотогава тър-
говските банки разчитат на хлабав контрол и доверително рефинан-
сиране от БНБ, но когато исканията претоварват централната банка, тя 
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внезапно е принудена да спре да раздава средства. Снежната топка се 
превръща в лавина и от април до октомври 1996 г. фалират 15 банки; 
милиони граждани губят на практика спестяванията си; някои от длъж-
ниците на банките се превръщат в „кредитни милионери“. Естествен е 
процесът на последвалата информационна спирала („бял лебед“ – не е 
неочаквана), която достига до хиперинфлация (акумулираната инфла-
ция за 1997 г. е 310%, за първите четири месеца на 1997 г. достига до 
438%). Напълно естествено следва крах в доверието към банковата 
система, към БНБ и към правителството на Жан Виденов.

През лятото на 1996 г. настъпва и зърнена криза поради прекалено 
„изгоден“ износ (последица от „либерализацията“ на износа и престъп-
ния износ повече от допустимото по закон) и при слаба реколта, а зима-
та на 1996 г. е наречена „Виденова зима“ заради рязкото намаляване на 
снабдяването с хранителни продукти и повишаването на техните цени.

На 6 декември 1996 г. България става член на Световната тър-
говска организация.

Оценка на управлението на правителството на коалиция 
„Демократична левица“ с министър-председател Жан Виденов

Общата оценка клони към негативна46, но категорично не е само 
такава, каквато се опитват да ѝ припишат47. Сама по себе си добра 
е идеята за реализиране на социално ориентирана икономическа по-
литика, която да спре продължаващата разруха. Но само с частичен 
план за контрол върху цените на крайната продукция – без да се 
обръща внимание на цените на междинната продукция, провалът на 
идеята е предопределен. Другата идея, свързана с „масовата привати-
зация“, също търпи крах поради неотчитане интересите на привати-

46 Тази оценка се потвърждава и от проф. Илчо Димитров – член на това правителство. 
Вж: Димитров, И. В правителството на Жан Виденов. С., „Зах. Стоянов“,2018; Томов, Ал. 
Октопод. Политическата корупция в България. С., „Фондация ХХІ век“, 2012.
47 Костов, И. Свидетелства за прехода 1989–1999 С., Сиела, 2019.
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зационните фондове, оставени на „свободата на пазара“. Корупцията 
и хлабавият контрол на БНБ и на самото правителство (най-вече 
от страна на министъра на икономическото развитие и министъра на 
финансите, но също и на министър-председателя) предопределят ка-
тастрофата на българската финансова система.

Правителство на Симеон Сакскобургготски и с двама министри 
от БСП (24 юли 2001 – 17 август 2005)

Правителството на Симеон Сакскобургготски осъществява пъ-
лен мандат – четиригодишно управление. 

На поредните избори НДСВ печели убедително, а „Коалиция за Бъл-
гария“ (под ръководството на БСП) получава едва 17,15% от гласове-
те. След преговорите на основните парламентарни коалиции и партии 
НДСВ се коалира само с ДПС; в правителството влизат като незави-
сими и двама министри, подкрепени от БСП (един заместник минис-
тър-председател, министър на регионалното развитие и благоустрой-
ство; и министър на държавната администрация). Целта на Симеон 
Сакскобургготски е да осигури максимално мнозинство в Народното 
събрание, което да му гарантира провеждането на радикални реформи.

Във външната политика основни приоритети на новото пра-
вителство са интегриране на България в европейските структури, 
членство в НАТО и поддържане на тесни икономически и полити-
чески връзки с Република Турция, САЩ и Руската федерация, както 
и със страните от Европейския съюз.

На 29 март 2004 г. Република България и още шест източноевро-
пейски държави са приети за пълноправни членове на НАТО.

Провеждат се и преговорите за асоцииране на страната в Евро-
пейския съюз. На 25 април 2005 г. в Люксембург е подписан договор 
между представителите на Република България и ЕС. В него се опре-
делят както датата за присъединяване (1 януари 2007 г.) и финансовата 
помощ в размер на 3,6 милиарда евро за три години, така и реформите, 
които страната се задължава да осъществи през следващите месеци. 
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В началото на 2002 г. БСП оттегля подкрепата си за кабинета 
и се превръща в най-силната опозиционна партия.

Правителството осъществява голям брой приватизационни сделки 
и договори за концесии; сред обществеността все повече се оформя 
мнението, че тези сделки са в интерес на определени заинтересова-
ни лица и че вероятно са продукт на огромни корупционни договорки. 
Част от тях (продажбата на БТК, опитът за сключване на концесионен 
договор за магистрала „Тракия“, замяната на летище „Божурище“ и др.) 
пораждат напрежение сред българското общество и недоверие към 
правителството. Кабинетът е обвинен от опозицията в занижаване на 
продажните цени, в липса на публичност при осъществяване на сдел-
ките и в неспазване на изискванията за конкурсното начало при про-
дажбата на държавна собственост.

В случая няма да бъде извършена оценка на това управление по 
причината, че БСП рано сваля доверието си от него.

Правителство на Тройната коалиция с министър-председа-
тел Сергей Станишев (17 август 2005 – 27 юли 2009)

Правителството на Сергей Станишев, известно като правител-
ството на Тройната коалиция, управлява с мандата на третата по-
литическа сила в парламента – ДПС, и е продукт на коалиционно 
споразумение между трите най-големи парламентарни сили –БСП48, 
НДСВ и ДПС, а разпределението на министрите е на квотен принцип 
8:5:3:1, тъй като в правителството влиза и един независим експерт. 

Правителство се обединява около три основни принципа – пре-
одоляване на изоставането за интеграцията към Европейския съюз, 
повишаване на жизнения стандарт на населението и реален иконо-
мически растеж и справяне с престъпността.

48 Коалиция за България (с водеща партия БСП) печели най-много гласове на избира-
тели – 30,95% от общия брой, което ѝ отрежда 82 депутатски места.
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При управлението на това правителство България покрива ос-
новните критерии за членство в Европейския съюз и на 1 януари 
2007 г. е официално приета за член.

Първите години на управление бележат редица успехи: усвоени 
са значителна част от предприсъединителните европейски фондове‚ 
завършват преговорите по отдаване на концесия за строителството 
на АЕЦ „Белене“, одобрен е договорът за изграждане на петролопро-
вода „Бургас–Александруполис“ и част от магистралната мрежа на 
Република България.

Същевременно, правителството не успява да реализира необ-
ходимите мерки за бързо повишаване на доходите на населението 
и да се справи с организираната престъпност. Увеличават се тър-
говският дефицит и дефицитът по текущата сметка. Увеличенията на 
пенсиите и бюджетните заплати едва покриват годишната инфла-
ция. Същевременно рязко се увеличават предположенията за ко-
рупционни сделки на всички нива.

Две години по-късно проблемите на правителството на-
растват. При това, не става дума за случайни и несвързани 
неща. Една значителна част от европейските фондове не са ус-
воени, а през февруари 2008 г. е спряно финансирането на три 
програми с европейски фондове за над 200 милиона евро; за 
част от усвоените има индикации, че са в резултат на корупцион-
ни практики. Лавинообразно нарастват скандалите в енергети-
ката, паралелно на обвиненията в корупция на висши държавни 
и общински служители. Съществено нараства делът на иконо-
мическите и политическите убийства. Кризата в образованието, 
причинена от неосъществените реформи и високата инфлация, 
която подяжда възможностите за ремонт и обновяване, води до 
най-мощната стачна вълна. Нараства същевременно сивият сек-
тор, което илюстрира намаляване на контрола в икономиката. 
Вносът значително започва да изпреварва износа.



47

Налице са и положителни ефекти: безработицата пада под 
10%; външните инвестиции надхвърлят 6 милиарда евро, външният 
дълг намалява до 3,5 милиарда евро.

Същевременно – без широко обществено обсъждане, от нача-
лото на 2007 г. данъкът върху печалбата е намален на 10%, а от 1 
януари 2008 г. е въведен „плосък данък“ от 10% и върху доходите 

на физическите лица, въпреки съпротивата на КНСБ и представи-
тели на опозицията.

След приключване на мандата през 2009 г. към някои членове на 
Правителството на тройната коалиция са насочени множество обви-
нения; много от тях са свалени години по-късно или съответните запо-
дозрени са оправдани. 

Оценка на управлението на правителството на Тройната ко-
алиция с министър-председател Сергей Станишев

Обща оценка на икономическото управление не може да бъде 
поставена. Твърде разнопосочни са мненията за него: първата 
част от управлението е по-скоро положителна като резултати; вто-
рата – не толкова положителна. Най-висока оценка може да полу-
чи по това време приемането на България за член на Европейския 
съюз – резултат на многогодишни последователни действия; по-
ложителни индикатори са ускоряване на икономическия растеж, 
намаляване на процента на безработица, нарастване на чуждес-
транните инвестиции. Негативна оценка заслужава нарастването 
на престъпността (и на корупцията в това число – политическа 
и икономическа). През призматата на времето се потвърди нега-
тивната оценка, че от въвеждането на плоския данък най-щедри 
подаръци получиха новобогаташите и олигархията, което отвори 
допълнително ножицата между бедни и богати.
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Правителство на коалицията БСП–ДПС с министър-предсе-
дател Пламен Орешарски (29 май 2013 – 6 август 2014)

Правителството на Пламен Орешарски е избрано с мандата 
на БСП, в коалиция с ДПС и с мълчаливата подкрепа (до 2014) на 
„Атака“. Правителството е оглавено от кандидата на БСП за преми-
ер – финансиста Пламен Орешарски, който сформира експертен 
кабинет от представители на БСП, ДПС и независими експерти. 
Разпределението на министрите е в съотношение 10:3:3. Партиите, 
подкрепящи правителството, имат 120 депутати в парламента. „Ата-
ка“ осигурява необходимия кворум от 121 души.

Първият скандал не закъснява и избухва след две седмици упра-
вление. На 14 юни 2013 г. по предложение на премиера парламен-
тът избира депутата от ДПС Делян Пеевски за председател на 
ДАНС. Тази ситуация (известни са бизнес интересите на ДПС и на 
самия Пеевски) предизвиква многохилядни протести в София и 
други големи градове в страната, с искане за оставка на правител-
ството. В някои градове, като Пловдив и Благоевград, протестират и 
срещу назначените областни управители от квотата на ДПС. 

Протестите възникват като реакция едновременно на личността 
на Орешарски и министрите му, както и очакваните и оповестени 
политики, особено свързани със зелени теми като: застрояване 
на природни места, „заменки“ в полза на определени бизнесмени, 
предстоящия строеж на АЕЦ „Белене“; практиката за непрозрачно 
назначаване на държавни длъжности.

След няколко месеца протести и политическа нестабилност 
на 23 юли 2014 г. министър-председателят Пламен Орешарски 
подава оставката на правителството си.

Оценка на управлението на коалицията БСП–ДПС с минис-
тър-председател Пламен Орешарски

Общата оценка е по-скоро отрицателна. Аргументите са силни: 
опит за овладяване на службите от очевиден олигарх; корупционни 
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практики при заменките; непрозрачно назначаване на неизвест-
ни или компрометирани личности на държавни длъжности и т.н. 
Най-тежкият „грях“ е усещането за БСП като играч от задкулисието 
и „партия на статуквото“. Тези „петна“ ще тегнат върху имиджа на 
БСП години наред.

Има ли все пак корелация между управлението на БСП и 
развитието на България?

Потърсени бяха зависимости от различен характер, които да 
определят доколко влияе управлението на БСП върху определе-
ни показатели.

Влияние върху демографския спад
Оборва се твърдението, че по време на управлението на БСП 

„българите масово бягали от страната“, прокарвано от опреде-
лени десни политици. Няма връзка между това каква политическа 
сила управлява и спада на населението. 

Графика 2.
Население на България (в милиони)
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Графика 3.
Управление на БСП и намаляване на населението

0

20

40

60

80

100

120

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

БСП Население

Влияние върху икономическата динамика
Икономическата динамика се определя и измерва предимно 

чрез два показателя – брутен вътрешен продукт (БВП) и брутна 
добавена стойност (БДС). Чрез брутната добавена стойност се раз-
крива всяка промяна в икономиката по икономически сектори, по 
отрасли и по форми на собственост. Следователно и двата показа-
теля е необходимо да се използват, за да се разкрие и характеризи-
ра както динамиката на икономиката, така и постигнатото равнище 
в сравнение с началото на прехода.

За по-голяма прегледност и за условно разделяне на промени-
те изследването е осъществено за два периода. Първият е този от 
1989 до 2000 година; този период може да бъде наречен „период на 
преориентация“, от социалистически тип към капиталистически 
тип икономика. Вторият период е от 2000 до 2020 година, който 
може да бъде наречен „предприсъединителен период и период на 
членство на България в Европейския съюз и НАТО“.
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Графика 4.
Индекс БВП - предходната година = 100
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На горната графика съвсем ясно се очертават двата периода: 
първият, на мъчителен застой и тежък срив (по време на прави-
телството на Жан Виденов) – през 2000 г. физическият обем на БВП 
остава на 78,1%, а БДС – на 61,9% от нивото на 1989 г.; вторият, на 
среден (3-6%) и нисък (под 3%) икономически растеж. Среден рас-
теж се отбелязва във времената, когато управлява правителството 
на Тройната коалиция с министър-председател Сергей Станишев, 
нисък – при правителството на Пламен Орешарски.

БВП на глава от населението (по постоянни щатски долари от 
2010 г.), който през първата година на промените – 1989 г., е бил 
4499 долара, спада системно, като достига и надминава това равни-
ще чак през 2002 г. – 4533 долара.

Ако обаче анализът се задълбочи по сектори и вътре в тях, 
фактите не изглеждат толкова оптимистични. Така например, БДС в 
индустрията остава под 60%, селското стопанство също остава 
под нивото от 1989 г.
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Графика 5.
Продукция на селското стопанство (по някои продукти) в млн. лв.
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Горната графика илюстрира ръста на зърнените култури (в стой-
ност!), но и катастрофалния спад на производството на зеленчу-
ци, плодове, селскостопански животни и продукти от животновъд-
ството (отново в стойност!) – при това, по време на втория период 
(след 2000 г.).

Не БСП, а нейната алтернатива – СДС, внесе и реализира Закон 
за връщане на земята „в реални граници“, утвърдиха „ликвидацион-
ни съвети“, което – по ирония на съдбата – доведе до тотален срив 
на традиционното българско производство на плодове и зеленчу-
ци, на месо. Следващите три графики показват катастрофалния срив 
на производството на домати, ябълки и месо.
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Графика 6.
Производство на домати (в хиляди тонове)49
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Източник: UN Food and Acriculture Organization (FAO)

Графика 7.
Производство на ябълки (в хиляди тонове)50
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Източник: UN Food and Acriculture Organization (FAO) 

49 https://ourworldindata.org/grapher/tomato-production?tab=chart
50 https://ourworldindata.org/grapher/apple-production?tab=chart&country=~BGR

https://ourworldindata.org/grapher/tomato-production?tab=chart
https://ourworldindata.org/grapher/apple-production?tab=chart&country=~BGR
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Графика 851

Производство на месо (в хиляди тонове)

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0
1961 1970 1980 1990 2000 2010 2018

България

Източник: UN Food and Acriculture Organization (FAO)

И тук много ясно се разкрива тежкият срив на производството 
на месо (в хиляди тонове), като след 2000 г. България се връща във 
времената, далече преди 1960 г. по производство на този важен 
селскостопански продукт.

Общо погледнато, селското стопанство на България се завърна 
(според идеала на СДС) на нивата от „прекрасната“ 1939 г. Но 
това „завръщане“ означава срив на хранително-вкусовата промиш-
леност, на тъкачната и шивашката промишленост, и ориентацията 
им към по-некачествени и по-скъпи вносни продукти.

Друг индикатор за развитието на икономиката е поемането/
връщането на външни дългове. Външният дълг на България, след 
като е бил над 100% от БВП през 1990 г. (този показател започва да 
се прилага в България след 1996 г.), успешно намалява под нивото 
на „задължителните“ за членство в ЕС 30%.

51 Meat and Dairy Production. https://ourworldindata.org/meat-production

https://ourworldindata.org/meat-production
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Графика 9.
Брутен държавен дълг (% от БВП)
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Тази тенденция обаче е съпътствана от увеличение на частния 
външен дълг, несъществуващ преди 1989 г. Запазва се тенденцията, 
започнала през 1985 г., външнотърговският баланс да е отрицателен.

Обратно, преките частни инвестиции в България бележат сис-
темно нарастване, като динамиката се ускорява във времената на 
управление на тройната коалиция.
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Графика 10
Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансо-
вия сектор към 31.12. по икономически дейности кид-2008 (А38)
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Че България се е „подхлъзнала“ по неолибералната идеология, се 
доказва и от процента на държавните разходи в БВП, като за нашата 
страна те са неизменно и под нивото на ЕС, и под нивото на Еврозоната.

Графика 11.
Държавни разходи като процент от БВП
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Източник: Data compiled from multiple sources by World Bank
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Summa Summarum. 32-годишният „Преход“ от централизиран и пла-
ново управляем социализъм, базиран върху обществената собстве-
ност върху средствата за производство, към децентрализиран капи-
тализъм, чийто фундамент е частната собственост върху средствата 
за производство, притежавана от определено малцинство, може да 
се тълкува за приключил. Преходът е в миналото, настоящето опре-
деля бъдещето. Оказва се, че независимо от типа на управление и от 
политическата партия – единствена или водеща „хорото“ в коалици-
ята, задаваната тоналност на промените е почти една и съща.

Горният извод не отменя обстоятелството, че когато БСП е 
участвала в управлението на страната, тя най-често е внасяла 
повече експертност, осигурявала е стабилност и спокойствие, в 
повечето случаи е била безпощадно критична към идеите за връ-
щането към „славното минало и неговия Еверест от 1939 година“.

Реваншистките сили, активно подкрепени от чуждестранни аген-
ти, лягащи върху неолибералната идеология, направиха прехода бо-
лезнен и трагичен за по-голяма част от населението.

Този преход и икономическите проблеми, които той създаде, със си-
гурност ще изградят тежки препятствия към едно по-добро бъдеще.
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Какъв партиен цвят има клиентелският 
олигархичен модел у нас?

Проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов

Резюме: След повече от тридесет години преход хората про-
дължават да се вълнуват от въпроса за генезиса на българските 
новобогаташи, за причините, довели до силното социално раз-
слоение. Всъщност това, което стана у нас по време на прехода, 
особено през първото десетилетие, не бе нещо уникално, то бе 
част от неолибералната доктрина, приложена в Източна Европа. 
Един от аспектите на тази „шокова терапия“ бе бързата прива-
тизация на всяка цена, извършена без прозрачност и конкуренция. 
Това бе сред причините за концентрация на значителни активи 
у малка група новобогаташи. Но дали наистина у нас има олигар-
хия? Имайки предвид характеристиката на това понятие, може 
да се заключи, че у нас не се наблюдава типичната олигархична 
система на управление, тъй като свръхбогати хора директно не 
участват в управлението на страната, каквито примери има в 
Русия, Украйна, Чехия и в други бивши социалистически страни. 
Това, което се използва у нас, е специфичен клиентелски олигархи-
чен модел на управление, при който интересите на новобогата-
шите се реализират чрез партии „еднодневки“ от лидерски тип, 
често създавани с единствената задача да обслужват съответ-
ните „кръгове от фирми“. БСП има повече от 130 години история 
и стриктно прилага колективен метод на управление, ето защо, 
в сравнение с другите политически партии у нас, тя най-трудно 
се поддава на клиентелизъм. 

Ключови думи: България, олигархия, приватизация, клиентелизъм 
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В края на 80-те и в началото на 90-те години на миналия век 
у нас започна невиждан преди това преход от централизирано 
планово стопанство, основаващо се на държавна и кооперативна 
собственост, към децентрализирана пазарна икономика, основава-
ща се на частна собственост. Основните жалони по този сложен път 
са няколко: а) публикуваният в началото на 1989 г. Указ № 56 на 
Държавния съвет; б) приетият през 1992 г. Закон за преобразуване 
и приватизация на държавни и общински предприятия; в) създаде-
ната през същата 1992 г. Агенция за приватизация, достигнала до 
наши дни като Агенция за публичните предприятия и контрол; г) 
приетият през 2002 г. Закон за приватизация и следприватизацио-
нен контрол и д) Законът за публичните предприятия от 2019 г.

През всичките тези години на икономически преход не преста-
ват взаимните обвинения между различните политически сили у 
нас относно това кой колко е виновен за сполетелите ни неудачи. 
Почти неизменно десните политически сили у нас обвиняват БСП, 
че като наследничка на управлявалата до 1989 г. партия, е виновна 
за неуспеха на прехода, понеже е създала т.нар. червена олигархия. 
Целта ù, според тези критики, била по този начин да продължи да 
управлява и при новите пазарни условия. Ето един типичен при-
мер: „Комунистическото раздържавяване в България бе узаконено 
в началото на 1989 г. с Указ № 56 – за стопанска дейност. Доверени 
лица на БКП и на нейния репресивен апарат бяха поставени на вхо-
да и изхода на държавните предприятия, за да присвояват печал-
бите и да национализират загубите им. Така се създаде прослойка, 
която оказва и продължава да оказва силна съпротива на рефор-
мите.“52 Или друго подобно обвинение: „С Указ 56 освен това е пре-
махнат съществуващият дотогава разрешителен режим за образу-

52 Костов, И. Приватизацията в България: официалните документи срещу неистините, 
2018 [онлайн]. Достъпно на www.mediapool.bg

www.mediapool.bg
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53 БНР. Архивен фонд. Указ 56 – опит за пазарна икономика, но не за всеки, 2009 [он-
лайн]. Достъпно на https://archives.bnr.bg/

ване и контрол на задгранични фирми. С документа е прието, че 
„външнотърговската дейност на фирмите, включително образуване 
и участие в задгранични фирми и други инвестиции в чужбина, се 
извършва свободно, без да е необходимо разрешение на държа-
вен орган, освен в случаите, предвидени в този указ“. Промяната, се 
казва по-нататък, е потвърден с постановление на Министерския 
съвет, което приема, че „фирмите регистрират в Министерството 
на външноикономическите връзки участието си в задгранични дру-
жества и други инвестиции в чужбина“. Отпада задължението на 
директорите на дружествата да изпращат копие от годишните ба-
ланси и отчетните си доклади на МВИВ (б.а. – Министерството на 
външноикономическите връзки) и Министерството на финансите. 
Така се отваря широко вратата за изтичане на валута от държавните 
предприятия. Напълно загърбен е дотогавашният контрол за създа-
ване на нови задгранични дружества в Наредбата за дейността на 
задграничните фирми от 1983 г. От България са изнесени 1,2 млрд. 
долара само от външни капиталови операции. За това разказва Ди-
митър Луджев, вицепремиер в правителството на Димитър Попов, 
оглавявал правителствената комисия, разследваща държавните ин-
вестиции зад граница, както и финансовите злоупотреби на търгов-
ски и стопански фирми в края на управлението на БКП и в първите 
две години след 10 ноември 1989 г.53. А ето и подобни обвинения 
вече от нашето съвремие: „Всички знаем червената олигархия и за-
висимостите на БСП, заяви Бойко Борисов. – Червената олигархия 
и зависимостите на БСП всички ги знаем, така че за мен не е изне-
нада битката между червената олигархия заедно с нейния пред-
седател“. Това каза пред журналисти Бойко Борисов в Бургас във 
връзка със скандала с главния прокурор и Сашо Дончев. Огромните 

https://archives.bnr.bg/
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пари, които се изсипаха и на двата избора – президентските и пар-
ламентарните, включително и в медиите. Знаете ги добре. Така че 
едно време имаше битка между червените мобифони и червените 
бабички, сега има между червените олигарси и кой да надделее 
вътре в партията“, коментира Борисов.54 Към това един друг мастит 
десен политик добавя, че зад Радев с „бъркане в джоба“ наднича 
червената олигархия в България.55

Но дали наистина сегашният олигархичен модел на управление 
у нас е, образно казано, „червен“ или всъщност е оцветен в съвсем 
други партийни цветове? 

Митът за „червените“ милиони
Може да се каже, че вече повече от тридесет години се разпрос-

транява този мит за милиардите на Тодор Живков и хората около 
него, за „куфарчетата“ с пачки долари на Андрей Луканов, с кои-
то били захранени олигарсите на прехода. Като основен аргумент 
разпространителите на мита посочват либерализирането на иконо-
мическия режим у нас, извършено с Указ № 56 и с решенията на 
правителството на Андрей Луканов, които задействали механизма 
на голямото разбогатяване. Но тези хора забравят най-важното, че 
както Указ № 56, така и освобождаването на цените, либерализира-
нето на външната търговия, включително освобождаването на раз-
плащанията на фирмите във валута, всички тези действия на късния 
живковизъм и на ранния пазарен преход у нас, извършен по време-
то на Луканов, всичко това бе изцяло в съответствие с доктрината за 
„шокова реформа“ или както още я наричат – за „шокова терапия“, 
прилагана стриктно, без изключение, във всички бивши социалис-

54 Всички знаем червената олигархия и зависимостите на БСП, заяви Бойко Борисов 
[онлайн]. Достъпно на https://trud.bg/.
55 Радан Кънев за Румен Радев: Появи се новият Борисов [онлайн]. Достъпно на 
https://btvnovinite.bg/.

https://trud.bg/
https://btvnovinite.bg/
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56 Gray, J. The End of the World as We know It, 2007 [онлайн]. Достъпно на: The End of 
the World as We Know It | Naomi Klein
57 Национална кръгла маса. Основни принципи и съдържание на икономическата 
реформа (проект), 1990[онлайн]. Достъпно на http://www.omda.bg/

тически страни, като се започне от Полша и Унгария, та до ГДР, Бъл-
гария и републиките от бившия СССР. У нас нямаше абсолютно нищо 
принципно ново или различно в сравнение с това, което ставаше 
в тези бивши социалистически страни. Нито БСП, нито Луканов са 
създали теорията за „шоковата терапия“ на прехода. Канадската из-
следователка Наоми Клайн (Naomi Klein) в своята книга „Шокова-
та доктрина“ приема за създатели на тази доктрина неолиберали-
те от Чикагската икономическа школа начело с Милтън Фридман 
и Джордж Стиглър56. Всъщност, Луканов не прави нищо повече от 
това да следва препоръките на Националната кръгла маса, която се 
проведе у нас между 3 януари и 14 май 1990 г. и която, в нейната 
икономическа част, точно следваше правилата на неолиберализма, 
господстващи по онова време вече в цяла Източна Европа. Удачен 
пример е извършената от Луканов либерализация на външната тър-
говия и съответно на търговията с валута. Една от препоръките на 
нашата Кръгла маса е точно такава – да се извърши реформа във 
външноикономическата и валутната сфера, като се осигурят условия 
за свободен избор и излаз на световните пазари на всички субекти 
на стопанска дейност, независимо от формите на собственост, при 
спазване законите на страната, включително на частни фирми без 
ограничение за видовете дейност57. Какво друго е можело да стори 
правителството на Луканов, освен да следва тази препоръка?

Относно прословутите „куфарчета с долари“ от задграничните 
ни дружества трябва пък да се отчитат следните безспорни факти:
– Всички български задгранични дружества, създавани преди 10 

ноември 1989 г., бяха смесени дружества, в които участваха ос-
вен българските предприятия и реномирани местни западни 

http://www.omda.bg/
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фирми или отделни местни бизнесмени. За хората, запознати с 
търговското право на западноевропейските страни, е ясно, че 
никакво „финансово източване“ на тези дружества не е било 
възможно, без това да се забележи от местните собственици, 
както и от надзорните органи в тези страни. Нима местните 
съдружници, одиторските фирми, а и данъчните служби в стра-
ните, където бяха регистрирани нашите дружества, не биха за-
белязали прословутото „източване“? 

– В нашите задгранични дружества всъщност нямаше и какво да 
се „източва“, защото повечето от тях работеха на загуба и се до-
тираха от българските мажоритарни собственици. Целта на съз-
даване на българските задгранични дружества не е да се гене-
рира някаква особена печалба, не, те имаха за основна задача 
да осигуряват на българските предприятия нови технологии и да 
разширяват пазара за български стоки на Запад. Това се правеше 
с разбирането, че може да се наложи да се поемат известни фи-
нансови загуби на смесените дружества. При масовото ликвиди-
ране на българските смесени дружества в началото на прехода 
се установи, че на пръстите на едната ръка могат да се преброят 
тези от тях, които са годни да се развиват самостоятелно, без 
субсидиите на предприятията майки в България. 

– Вярно е, че след либерализиране на външнотърговския и на ва-
лутния режим, което става в началото на 90-те години в стрикт-
но съответствие с „шоковата терапия“, са създадени условия за 
износ от страната ни на активи, но тогава „куфарчетата“, ако е 
имало такива, са пътували не от чужбина към България, а в обра-
тната посока от България към чужбина. Може някои от тези пари 
после и да са се върнали обратно. Възможно е, но трябва дебело 
да се подчертае, че това не е била политика на БСП, нито пък има 
някакви сведения за забогатяването по този начин на членове на 
ръководството на БСП. Допуснал ли е Луканов грешки – възмож-
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но е, но той е правел това със съзнанието, че провежда предпи-
саните му либерални реформи. Що се отнася до „милионите“ на 
Луканов, то сега, двадесет и пет години след убийството му, ис-
тината е очебийна – милионите ги няма. Семейството на човека, 
който е раздавал „куфарчетата“, живее в нищета58. 

 
Дискусията около понятието „олигархия“
Думата „олигархия“ има древногръцки произход (от ὀλίγος), 

което означава „малцина“ и „arkhein“ (ἄρχω), което означава „упра-
вление“. Това е една от формите на държавно управление, която е 
доминирала в Елада в периода между около 800 г. пр.н.е. и 650 г. 
пр.н.е. Тогава начело на повечето древногръцки градове-държави 
са стояли по двама-трима от най-богатите и най-влиятелни мъже. 
Те били наричани олигарси. За разлика обаче от древноримските 
консули, които е трябвало да се съобразяват с волята на Сената и 
са работели предимно в полза на държавата, то древногръцките 
олигарси са били практически без контрол и са работили основно в 
своя лична полза.59 Това класическо определение на олигархията е 
посочено и от енциклопедия „Британика“, а именно, че олигархията 
е „особено деспотична власт, упражнявана от малка и привилеги-
рована група за реализиране на корупционни, егоистични цели.“60 

Проследявайки развитието на понятието „олигархия“ през ве-
ковете, можем да откроим четири етапа. Първият, както вече бе 
споменато, е по времето на Древна Гърция. За олигархията пи-
шат велики древногръцки мислители като Аристотел и Платон. 
Аристотел разглежда понятието „олигархия“ като една от формите 

58 21 години след разстрела семейството на Андрей Луканов тъне в забвение и нище-
та [онлайн]. Достъпна на https://retro.bg/
59 Types of Government in Ancient Greece [онлайн ресурс]. Достъпно на: www.prospec-
tridgeacademy.org
60 Britannica, oligarchy [онлайн ресурс]. Достъпно на www.britannica.com

https://retro.bg/
https://www.prospectridgeacademy.org/
https://www.prospectridgeacademy.org/
https://www.britannica.com/
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на управление, при която то е поделено между няколко души. 
Подобна форма на управление, според него, е и аристокрацията. 
Разликата между олигархията и аристокрацията е, че докато при 
олигархията избраните да управляват са сред най-богатите и те 
действат изключително в своя полза, то при аристокрацията в 
управлението могат да попаднат и представители на по-бедните 
и те действат основно в полза на обществото. Аристотел счита 
олигархичното управление за вредно поради прекалената кон-
центрация на власт и възможността да се злоупотреби с нея.61 
Основното, което личи в класическото използване на понятието 
„олигархия“ и което е залегнало и в определението, давано от ен-
циклопедия „Британика“, е, че за да има олигархия, трябва едно-
временно да са налице няколко важни условия – първо, управлени-
ето да е в ръцете на няколко (двама-трима) души, второ, управниците да 
не са контролирани от обществото, т.е. да управляват като тирани, трето, 
олигарсите да са сред най-богатите хора и четвърто – те да управляват 
предимно в своя лична полза. 

Вторият етап от развитието на понятието „олигархия“ е свързан 
с марксическата критика на капитализма. През XIX в. става попу-
лярно използването на понятието „капиталистическа олигархия“. За 
Маркс и Енгелс капитализмът не е нищо друго освен диктатура на 
най-богатите, а правителството се превръща в „изпълнителен ко-
митет“ на капиталистическата върхушка и по този начин управле-
нието, което служи на тази върхушка, има олигархичен характер.62 

В първите десетилетия на ХХ век се утвърждава една нова трак-
товка на понятието „олигархия“. Тя е свързана с критиката на поли-
тическите партии като трансмисия на властта. През 1911 г. е пуб-
ликуван трудът на германско-италианския социолог Роберт Михелс 

61 Stanford Encyclopedia of Philosophy. Aristotle’s Political Theory, 2017 [онлайн]. Дос-
тъпно на: https://plato.stanford.edu/
62 Britannica, oligarchy [онлайн]. Достъпно на www.britannica.com

https://plato.stanford.edu/
https://www.britannica.com/
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63 Michels, R. Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie: Untersuchun-
gen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, 1911, S. 384-385 [онлайн]. 
Достъпно на: SSOAR: Home (gesis.org)
64 Klassiker der Sociologie 385 [онлайн]. Достъпно на: Biografie Roberto Michels (uni-graz.at).

(Robert Michels), озаглавен: „Относно социологията на партийната 
система в модерната демокрация. Изследване на олигархичните 
тенденции в живота на групите“. В книгата е направен критичен 
анализ на традиционната политическа система, но също и на марк-
систкото разбиране за ролята на пролетарската партия за създа-
ване на безкласово общество. Михелс счита, че даже и след една 
евентуална „експроприация на експроприаторите“, извършена 
съгласно марксистката доктрина, няма да се стигне до безкласово 
общество, тъй като пролетарският партиен елит ще злоупотреби с 
властта в своя полза. Една от главите в книгата е озаглавена „Демокра-
цията и железният закон на олигархията“. В нея е формулирано новото 
значение на олигархията като „партийна олигархия“. Михелс пише: 
„Всяка партийна организация представлява една мощна олигар-
хия, която стои върху демократични подпори... Формирането на 
олигархии в лоното на различните форми на демокрации е една 
органична (б.а. – вътрешно присъща) тенденция, следователно 
една тенденция, на която се подчинява всяка организация, била тя 
социалистическа и даже либертианска“.63 Любопитна подробност, 
която трябва да се има предвид от последователите на Михелс, е, 
че неговото отрицание на партийната организация, като форма на 
демократично управление, го е довело, в крайна сметка в лоно-
то на фашизма. През 1923 г. Михелс става член на политическото 
движение на Мусолини64.

От гледна точка на посочените по-горе характерни черти на поняти-
ето „олигархия“, може да се каже, че за Михелс и неговите последовате-
ли олигархията вече не е обезателно форма на държавно управление, 
отпада и задължителното изискване управниците или в случая партий-
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ните вождове, да са сред най-богатите хора. Това, което остава от поня-
тието „олигархия“ и върху което особено набляга Михелс, е използване-
то на партиите като основна трансмисия при олигархичния управлен-
ски модел. Благодарение на липсата на реален контрол (деспотичният 
характер на управлението) и егоистичната природа на партийната вър-
хушка възниква, според него, нов тип олигархия. 

Как приватизацията в Източна Европа ражда олигархията
Четвъртият етап в използването на понятието „олигархия“ е свър-

зан с големите социални промени, които настъпиха в Източна и 
Централна Европа през последните няколко десетилетия. Преходът 
от централизирана планова икономика към пазарна икономика бе 
извършен основно чрез реституция и приватизация на държавната 
и кооперативната собственост в бившите социалистически страни. В 
началото на 90-те години (у нас до 1997 г.) приватизацията основно се 
осъществява по социално-ориентиран модел чрез ваучери или дру-
ги инструменти на т.нар. масова приватизация. По-късно обаче този 
модел бе изоставен и навсякъде в бившия социалистически блок се 
премина към касова приватизация, която създаваше по-големи въз-
можности за злоупотреби на централно и на местно равнище. Като 
пример за олигархичните последици от приватизацията обикновено 
се сочи появата на приватизационните милиардери, новобогаташи-
те, в страните от бившия съветски блок и най-вече в Русия.

Но трябва да се има предвид, че приватизацията в бившите со-
циалистически страни, в това число и у нас, се извършваше стрикт-
но в съответствие с господстващата по онова време доктрина на 
„Вашингтонския консенсус“ и нейното практическо приложение в 
Източния блок – „шоковата терапия“. В бившите социалистически 
страни се бърза с либерализацията на пазара и с приватизацията 
на държавната собственост поради една основна причина – про-
мените да станат колкото се може по-бързо необратими. Ето каква 
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позиция изразява по този тема носителят на Нобелова награда за 
икономика Джоузеф Стиглиц. Въпросът, който му задават, е: „Как-
во казваше Вашингтонският консенсус на бившите комунистически 
страни?“ Отговорът на Стиглиц е: „На държавите им беше казано, 
че липсват стимули за развитие поради обществения характер на 
собствеността. Решението, което им се препоръчваше, бе прива-
тизация и печалба, печалба, печалба. Приватизацията ще замени 
неефикасната държавна собственост и така системата, която се ос-
новава на печалбата, плюс съкращаването на военните разходи, ще 
създадат възможности да се използват наличните ресурси и да имат 
висок БВП и нарастване на потреблението. Притесненията относно 
разпределението и конкуренцията или дори опасенията за подко-
паване на демократичните процеси от прекомерната концентрация 
на богатство – това може да бъде предмет за обсъждане по-късно“.65

В едно друго интервю Стиглиц доразвива тази своя теза за прива-
тизацията в Русия, която се отнася, в известна степен, и за ситуацията 
у нас и в другите бивши социалистически страни: „Те (б.а. властите 
в Русия през първата половина на 90-те години на ХХ век) започ-
наха с шоковата терапия на либерализацията, премахвайки целия 
контрол върху цените за повечето от стоките… Резултатът от това бе 
огромна инфлация. Така че хиперинфлацията, високите нива на ин-
флация, всъщност бяха следствие от стратегията за шокова терапия. 
Това унищожи спестяванията на огромен брой хора. В този момент, 
когато хората бяха загубили парите си, не можеше да се проведе 
легитимен процес на приватизация. Затова бе извършен корум-
пиран процес на приватизация, при който активите на държавата 
бяха предадени на малцина, на олигарсите. Това бе стратегията за 
„приватизация на всяка цена“. „Направете го бързо“ – непрекъснато 

65 Komisar, L. Interview with Joseph Stiglitz, The Progressive Magazine, 2000 June 16, [он-
лайн]. Достъпно на: Interview with Joseph Stiglitz - Progressive.org
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повтаряше МВФ и водеше статистика на приватизационните резул-
тати. Но да се приватизира, когато раздаваш държавните активи на 
приятелите си, всъщност е доста лесно“. 66 

Масовата приватизация у нас не доведе до особени положителни 
икономически резултати. Това стана поради различни причини, като 
най-съществените сред тях са три: а) ваучерите не носеха на декапи-
тализираните след девалвацията на лева предприятия тъй необхо-
димия им „свеж“ капитал; б) в списъците за приватизация чрез вау-
чери бяха включени предимно губещи предприятия и такива, които 
трудно можеха да намерят пазари след разпадането на СИВ; в) зло-
употребите с ваучерите на гражданите от страна на някои привати-
зационни фондове67. В същото време не бива и изцяло да се очерня 
масовата приватизация. Има и положителни примери за приватиза-
ционни фондове, които преодоляха сътресенията през 90-те години 
и оперират успешно днес68. Отрицателните факти около масовата 
приватизация се използват, за да се представя БСП, и по-специал-
но правителството на Жан Виденов, като участник в някакви коруп-
ционни схеми69. Всъщност няма никакви сведения за каквото и да е 
участие нито на самия Жан Виденов, нито на хора от правителството 
му в приватизационни фондове, свързани с корупцията по времето 
на масовата приватизация. Няма сведения и за каквото и да е учас-
тие на БСП чрез свои ръководни кадри, организации или дружества 

66 Shock Therapy in Russia: Was there an Alternative? [онлайн]. Достъпно на: Commanding 
Heights : Joseph Stiglitz  on PBS
67 Типичен пример в това отношение е приватизационният фонд „АКБ Форес“ на 
Николой Банев (сега АКБ Корпорация ХАЕД, виж напр.: Николай Банев през 1988 г. 
си обеща дръзко да стане вторият Онасис [онлайн]. Достъпно на: www.24chasa.bg
68 Напр. „Албена“ АД, предишният фонд „Албена-Инвест“, Доверие обединен хол-
динг, Еврохолд (преди Агроинвест – национален), Индустриален холдинг АД и др. 
Виж повече на сайта на Българска фондова борса: www.bse-sofia.bg [онлайн].
69 Масовата приватизация и нейните масирани грабежи [онлайн]. Достъпно на www.
corruptionbg.com

https://www.24chasa.bg/
https://www.corruptionbg.com/
https://www.corruptionbg.com/
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в подобни корупционни схеми по време на масовата приватизация. 
Освен това, както се вижда и от таблицата по-долу, изкупуването на 
ваучери от приватизационните фондове и самите приватизационни 
сделки се реализират основно, след като правителството на Жан Ви-
денов вече си бе подало оставката на 21 декември 1996 г.
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Таблица 1. 
Приватизацията и участието на партиите в управлението на страна-
та през периода 1991–2021 г.

Година Начало на 
управлението

Край на 
управле-

нието

Министър-
председател

Партии, 
участващи в 

управлението

Приватизирани 
активи по 

години ( в %)
1991 8.11.  Филип 

Димитров СДС
 

1992
 30.12.  

30.12.  

Любен 
Беров

Експертно 
правителство, 

членове от 
АСЛП, ДПС, 

СДС (парламен-
тарна подкрепа 

БСП)

 

1993   0,37

1994
 17.10.

1,63

17.10.  Ренета 
Инджова

Служебно 
правителство

1995
 25.01.

1,07
25.01.  

Жан 
Виденов БСП1996   4,09

1997

 12.02.

18,3612.02. 21.05. Стефан 
Софиянски

Служебно 
правителство

21.05.  

Иван Костов СДС, ДП, 
БЗНС-НС

1998   4,47
1999   16,96
2000   4,43

2001
 24.07.

0,97
24.07.  

Симеон 
Сакско-

бургготски
НДСВ, ДПС

2002   1,16
2003   1,36
2004   2,58

2005
 17.08.

1,51
17.08.  

Сергей 
Станишев

БСП, НДСВ, 
ДПС

2006   1,02
2007   0,43
2008   5,08

2009
 27.07.

0,00
27.07.  

Бойко 
Борисов Герб

2010   
0,00

2011   
2012   0,05

2013
 13.08.

0,00
13.0 8. 29.05. Марин 

Николов
Служебно 

правителство



75

2013 29.05.  Пламен 
Орешарски БСП, ДПС

0,00

2014

 6.08. 0,00

6.08. 7.11. Георги 
Близнашки

Служебно 
правителство 0,00

7.11.  

Бойко 
Борисов

Герб, АБВ, 
СДС, ДБГ 

(парламен-
тарна 

подкрепа ПФ)

0,00

2015   0,00

2016   0,00

2017

 27.01. 0,00

27.01. 4.05. Огнян 
Герджиков

Служебно 
правителство 0,00

4.05.  

Бойко 
Борисов Герб, ПФ

0,00

2018   0,00

2019   0,00

2020   0,00

2021  12.05. 0,00

Източник: Съставено от автора по данни от Агенцията за публични предприятия и 
контрол (www.appk.government.bg).

Повечето анализатори са съгласни, че не масовата, а касовата при-
ватизация, която включва и т.нар. работническо-мениджърска прива-
тизация, са основната среда за корупционните практики у нас по време 
на приватизационния процес. При всички приватизационни техники 
може да има корупция, но за да говорим за олигархични отношения, 
тази корупция трябва да е с особено големи размери. Възможности за 
подобна корупция у нас възникват при продажбата на големи активи 
чрез непрозрачни приватизационни техники, което означава, без да се 
включва фондовата борса, без да се провеждат реални търгове и кон-
курси чрез преговори „на тъмно“ и сред „свои хора“. Ето какво казват 
по този повод някои от съвременниците на „голямата приватизация“, 
които в никакъв случай не могат да бъдат обвинени, че са симпатизан-
ти на БСП: „…приватизацията на материалните активи на държавата на 
стойност 30 милиарда долара, за които държавата получи обратно 3 
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милиарда. Тази приватизация бе извършена основно при управлението 
на Костов (1997–2001) и продължи при управлението на Сакскобурггот-
ски (2001–2005)… Българската приватизация беше извършена при лип-
сата на ясни правила, а често и против правилата. Държавните обекти 
се разпродадоха на смешни цени, за жълти стотинки. Приватизацията 
се превърна в безконтролно, разбойническо разграбване на държав-
ната собственост. Най-големият металургичен комбинат на Балканите 
„Кремиковци“ беше продаден за $1, а действителната му стойност е $1 
милиард. Националната авиокомпания „Балкан“ беше продадена за 
$150 000, а действителната ù цена е над $100 милиона. БТК беше прода-
дена на офшорна фирма за около 200 милиона евро, а действителната 
ù стойност е към 1,5–2 милиарда евро. По същия начин бяха продаде-
ни още над 1100 обекта: металургични, машиностроителни, химически, 
оръжейни заводи, нефтопреработвателни комбинати, електрически 
централи, пристанища, летища, туристически комплекси и други ак-
тиви“70. Във времената, в които бях съветник на Петър Стоянов (1997–
2001), приватизацията беше „мръсна“71. Друго мнение по същата тема: 
„Някои от „сините“, начело с Костов, говореха: „Нашите хора още нямат 
пари и ако направим сега приватизацията, собствеността ще отиде в 
ръцете на червените“... Затова да направим приватизацията по-нататък, 
когато може да се създаде синя буржоазия. Това беше една фикс-идея 
на Костов – „синя буржоазия“.72

Изследването на проблема няма да е обективно, ако не бъ-
дат приведени и противоположни мнения, например следното: 
„…официалните отчетни документи опровергават напълно разпрос-

70 Заркова, А. Бившият главен прокурор проф. Никола Филчев пред „Труд“: Разбойни-
ческата приватизация остави без бъдеще много поколения българи [онлайн], 2020 . 
Достъпно на https://trud.bg/
71 Будакова, Л., проф. Стив Ханке: Приватизацията в България през 1997-2001 беше 
„мръсна“, 2020 [онлайн]. Достъпно на https://epicenter.bg/
72 Луджев, Д. Димитър Луджев: Без санкцията на Командира нищо не можеше да 
стане, 2019 [онлайн]. Достъпно на https://epicenter.bg/

https://trud.bg/
https://epicenter.bg/
https://epicenter.bg/
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транените и до днес твърдения за това колко държавни активи и сре-
щу какво са приватизирани. (Дори да не се съобразим с цитираната 
официална оценка в деноминирани лева, а да използваме оценката 
на активите в щатски долари от 1995 г. от 8 203,7 млн., тя е 3,7 пъти по-
ниска от твърдението за 30 000 млн. долара; а прекият финансов ефект 
от приватизацията е 7 694 млн. долара и е 2,5 пъти по-висок от твър-
дението за 3 000 млн.).73 Безспорен факт е обаче, че приватизацията у 
нас, както и в останалите бивши социалистически страни, се извършва 
по цени, които са далеч под балансовата стойност на активите. Факт е, 
също така, че тази приватизация, поради наложените ù от „шоковата 
терапия темпове, се разви в ненормални условия на свръхпредлагане 
на активи при слабо търсене. Едва ли има някой, който ще оспори и 
това, че подобна пазарна ситуация създава условия за корупция. Но 
трябва отново дебело да се подчертае, че „шоковата разпродажба“ на 
държавната собственост не е концепция, разработена от БСП, както и 
това, че големите приватизационни сделки не са осъществени по вре-
ме на управлението на БСП.

Имало ли е възможности приватизацията у нас да протече по друг 
начин? Със сигурност – да, ако беше използван фондовият пазар. В това 
отношение може да се направи любопитно сравнение между прива-
тизацията на държавните активи у нас и в останалите бивши социалис-
тически страни и приватизация, която се извърши през 90-те години в 
някои западни страни чрез фондовата борда. Ето един пример – на 18 
ноември 1996 г. започва раздържавяването на контролния пакет от ак-
ции на германската телекомуникационна компания Deutsche Telekom. 
Това става чрез допълнителна емисия на акции с номинал от 10 герман-
ски марки (приблизително 5 евро). Още при пускането им в продажба 
на борсата цената на една акция вече е 14,57 евро или почти три пъти 
по-висока от номиналната стойност. През 2000 година, при една нова 

73 Костов, И. Приватизацията в България: официалните документи срещу неистините, 
2018 [онлайн]. Достъпно на www.mediapool.bg

https://www.mediapool.bg/
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емисия на акции, цената достига 63,50 евро, което показва, че към този 
момент пазарната стойност на германския телеком е била няколко пъти 
по-висока от балансовата ѝ стойност. У нас, а и в ГДР и другите бивши 
социалистически страни, приватизацията стана основно по цени далеч 
под балансовата стойност на активите.

Особеностите на българския олигархичен модел
Класическото разбиране за „олигархия“ включва няколко ясно де-

финирани признака: управлението да е концентрирано в двама-трима 
души, които са извън обществения контрол, тези хора да са сред най-бо-
гатите в държавата, и накрая – те да провеждат егоистична политика в 
своя лична изгода. Ако бъдат взети страните от Централна и Източна 
Европа, към които принадлежи България, и които се присъединиха към 
ЕС, ясно е, че в тези страни няма как да има олигархична власт в класиче-
ската ѝ форма. Те всички са изпълнили т. нар. Критерии от Копенхаген за 
приемане в ЕС, които в политическата си част включват „стабилност на 
институциите, гарантиращи демокрацията, върховенство на закона“, а в 
икономическата си част – „функционираща пазарна икономика“, което 
значи и защита на свободната конкуренция74. Въпреки това в редица 
от тези страни, включително и у нас, през различни периоди могат да 
се открият олигархични черти или олигархични модели на управление. 

Първия признак на олигархията – управление, което се контролира 
от двама - трима души или в по-широк смисъл – управление, в което се 
наблюдава силна концентрация на властта, създаваща предпоставки за 
злоупотреби в лична полза. Има ли подобни практики у нас? Безспор-
но има. Те са свързани с т.нар. лидерски партии – НДСВ, ДПС, ГЕРБ и др. 
Имаме един уникален в световни измерения пример – четиригодиш-
ното управление на страната ни от политическата организация НДСВ, 
която носи името на лидера си, а той бе в същото време ръководител 

74 European Commission, Accession Criteria [онлайн ресурс]. Достъпно на: Accession 
criteria (europa.eu)
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на българското правителство75. Относно липсата на демократичен кон-
трол при осъществяването на властта, трябва да се отбележи, че поне 
формално контрол върху дейността на правителството у нас винаги е 
имало. Не бива да се забравя, че по конституция България е парламен-
тарна република и Народното събрание упражнява парламентарен 
контрол върху действията на правителството. Проблемът е, че в реди-
ца случаи, особено когато в управлението участват „лидерски партии“, 
парламентът се превръща в допълнение към изпълнителната власт. 
Такава недемократична практика се наблюдава често при трите пра-
вителства начело с ГЕРБ76. При участията в управлението на БСП прак-
тически няма как двама-трима души да вземат цялата власт в партията 
до такава степен, че да не допуснат каквато и да е вътрешнопартийна 
опозиция и да се окажат изцяло извън обществения контрол. Това е 
така, защото БСП е традиционно организирана, а не „лидерска партия“ 
и в нея съществува типичната за традиционните партии, силна вътреш-
нопартийна дискусия, има достатъчно добре отработен механизъм за 
колективно вземане на решенията. Това пролича например по време 
на управлението на правителството на Жан Виденов, когато се стигна 
до вътрешнопартиен „бунт“, довел до оставката му от лидерското място 
в партията и от ръководството на правителството. 

Ако се вземе вторият признак на олигархията – това, че държавата 
се управлява от представители на групата на най-богатите, то съгласно 

75 НДСВ – Национално движение „Симеон Втори“ е основано през 2002 г. и се ръко-
води до 2009 г. от Симеон Сакскобургготски, към когото неговите съпартийци се об-
ръщат с „Ваше величество“, тъй като го приемат за „Цар на българите – Симеон Вто-
ри“. Симеон Сакскобургготски е председател на Министерския съвет на РБългария от 
24 юли 2001 г. до 17 август 2005 г. От тази дата до 27 юли 2009 г. НДСВ продължава да 
участва във властта и Симеон Сакскобургготски е председател на т.нар. Коалиционен 
съвет, който одобрява най-важните управленски решения. НДСВ е преименувана 
през 2008 г. на „Национално движение за стабилност и възход“. 
76 Виж във в. „Капитал“ статията „Парламент за еднолично управление“ от 24.04.2020 г. 
[онлайн]. Достъпно на: Парламент за еднолично управление (capital.bg)
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списъка на милиардерите в света, единственият български милиардер 
е Владимир Тенев (Влад Тенев), чието богатство се определя на 1 млрд. 
дол.77, но този милиардер няма никакви политически изяви у нас. Може 
да се предположи, че в България има и други много богати хора, може 
би даже скрити милиардери, но тъй като не съществува официално 
призната класация на най-богатите наши сънародници, трябва да се за-
доволим с данни, които са били публикувани. Известна информация в 
това направление може да се получи от една класация на най-богатите 
българи, поместена във в. „Пари“ през 2010 г. Тази класация е наречена 
„100-те най-богати българи“ и е достъпна в интернет. В нея са включени 
100 българи, които притежават заедно 12 млрд. лв. (в цени от 2010 г.). 
Първите 10 в класацията са посочени в таблицата по-долу:

Таблица 2. 
Най-богатите хора в България (2010 г.)

№ Име Основна дейност в
Оценка на 

притежаваните 
активи

1 Цоло Вутов „Геотехмин“ ООД 438,2

2 Митко Събев „Петрол холдинг“ АД 414,7

3 Иво Каменов „Химимпорт“ АД 296,0

4 Марин Митев „Химимпорт“ АД 296,0

5 Васил Златев н.д. 286,7

6 Румен Гайтански „Волф“ ООД 280,3

7 Валери Николов „ВАН Холдинг“ ЕООД (Фантастико) 258,6

8 Красимир Узунов „Интерсервиз Узунови“ АД 248,9

9 Виктория Тодорова „Геотехмин“ ООД н.д.

10 Огнян Донев „Софарма“ АД 263,3

Източник: Класация на в. „Пари“: Най-богатият българин е Цоло Вутов [онлайн]. Достъп-
но на Класация на в. „Пари“: Най-богатият българин е Цоло Вутов - Бизнес - Дневник 
(dnevnik.bg) 

77 Bлaд Teнeв влeзe в cпиcъĸa нa Fоrbеѕ зa нaй-бoгaтитe xopa в cвeтa [онлайн]. Достъп-
но на: Влад Тенев влезе в списъка на Forbes за най-богатите хора в света - Money.bg

https://www.dnevnik.bg/biznes/2010/12/07/1006376_klasaciia_na_v_pari_nai-bogatiiat_bulgarin_e_colo_vutov/#_=_
https://www.dnevnik.bg/biznes/2010/12/07/1006376_klasaciia_na_v_pari_nai-bogatiiat_bulgarin_e_colo_vutov/#_=_
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Няма обаче данни някой от мултимилионерите, посочени в таб-
лицата, както и въобще някой свръхбогат българин, да е заемал 
поста президент, министър-председател или даже министър в ня-
кое от българските правителства през прехода. Означава ли това, че 
у нас няма олигархия? Действително по този признак на класиче-
ската олигархия България се различава от някои други източноев-
ропейски страни, където свръхбогати хора са заемали най-високи 
държавни постове78. Това дава основание на някои анализатори 
да оспорват наличието на олигарси у нас. Така се стига до един от 
най-дискутираните въпроси, дали е задължително най-богатите 
хора да са директно ангажирани в управлението на страната, за да 
да се считат за олигарси, или е възможно те да реализират своето 
влияние чрез представители във властта, създавайки по този начин 
един по-рафиниран олигархичен модел на управление? Действи-
телно ли, ако дадено лице не участва директно в правителството, то 
не трябва да се счита за „олигарх“.79 Други са на мнение, че е доста-
тъчно това лице да участва в политиката индиректно, използвайки 
своите финансови и медийни възможности, за да прокарва изгодни 
нему правни актове чрез своите хора във властта.80 

Известна ориентация по този въпрос може да бъде потърсена в 
Проекта на закон против олигарсите, който бе подготвен миналата го-
дина в Украйна. Там се казва, че за да бъде окачествено дадено лице 
като олигарх, трябва да се използват следните критерии: а) дали лицето 

78 Например в Русия милиардерът Борис Березовски заема известно време поста 
заместник-секретар на Съвета за сигурност, бившият украински президент Пьотр 
Порошенко пък, по данни на Forbes Украина, през 2020 г. е притежавал 1,4 млрд. 
дол. и е бил на трето място сред най-богатите хора в страната. Пак по данни на 
Forbes бившият министър-председател на Чехия Андрей Бабич притежава активи на 
стойност 3,6 млрд. дол.
79 Дайнов, Е. (2017) Да върнем смисъла на думите, да не помагаме на диктатори [он-
лайн]. Достъпно на: https://dnes.dir.bg/
80 Циничният олигарх, в. „Труд“, [онлайн]. Достъпно на: Циничният олигарх - Труд (trud.bg)

https://dnes.dir.bg/


82

притежава активи над 2,3 млрд. гривни (около 160 млн. лв. по размен-
ния курс към средата на февруари 2022 г.), б) дали то оказва съществено 
влияние върху средствата за масова информация, в) дали притежава 
монополно положение на някой сегмент от националния пазар, или 
пък някакъв естествен монопол, г) дали това лице участва в политиката. 
Както се вижда, участието в политиката не е дефинирано като „участие 
в управлението“81. Но, ще каже някой, и то с основание, косвено участие 
на бизнеса, и то на големия бизнес, в управлението може да се конста-
тира и в най-развитите демокрации. Каква е разликата например между 
намесата в управлението у нас и тази на американските или на герман-
ските корпорации, по-специално оказването на въздействие при при-
емане на законите например в американския Конгрес или в германския 
Бундестаг? Разлика има, макар това да не означава, че даже в най-раз-
витите демокрации не могат да възникнат инцидентно олигархични 
отношения. Основната разлика е в това, че лобизмът, както наричат 
намесата на бизнеса в процеса на взимане на законодателни и други 
политически решения в САЩ, Германия и други развити демокрации, е 
прозрачна и регулирана дейност. В тези страни има формулирани пра-
вила как може да се лобира и тези правила като цяло се спазват, защото 
за това следят обществени организации и медиите. Лобирането у нас, а 
и в някои други източноевропейски страни, засега обаче не е регламен-
тирано и това създава почва за злоупотреби82, които пък са основата на 
един специфичен „олигархичен модел“, намерил почва у нас83 .

81 Верховна Рада Украiни. Проект Закону про запобігання загрозам національній без-
пеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або полі-
тичну вагу в суспільному житті (олігархів), 2021 [онлайн]. Достъпно на: Офіційний 
портал Верховної Ради України (rada.gov.ua), 
82 Минчев, Огнян. Лобизмът е ежедневие у нас, но не е регламентиран [онлайн] Достъпно 
на: Огнян Минчев: Лобизмът е ежедневие у нас, но не е регламентиран - Фактор (faktor.bg) 
83 Що е то олигархия и има ли тя почва у България? Експертен клуб за икономика и 
политика, 2013 [онлайн]. Достъпно на: Що е то олигархия и има ли тя почва у Бълга-
рия? – ЕКИП – Експертен клуб за икономика и политика (ekipbg.com)
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Тук е мястото да се отбележи, че като правило бизнесът се 
стреми да прокара своите интереси в политика чрез десните по-
литически партии. Един от основните канали за „въздействие“ е 
привличането на политиците в различни надзорни, управителни 
съвети на фирми, фондации, както и в качеството им на лектори 
или консултанти срещу пет и шест-цифрени хонорари. Ето защо 
по размера на „допълнителните приходи“, което е всъщност скрит 
лобизъм, косвено може да се съди и за отношенията на бизне-
са с политическите партии. Любопитни данни в това отношение 
предоставя организацията Abgeordnetenwatch.de. За времето от 
24 октомври 2017 г. до 30 юни 2020 г. депутатите в Бундестага 
(германския парламент) са спечелили от допълнителни дейности, 
които са задължителни за деклариране, общо около 35 млн. евро. 
Ог тези пари на депутатите от десните партии ХДС, ХСС и Партията 
на свободните демократи се падат общо около 80 процента, а на 
депутатите от социалдемократическата партия, която е най-мно-
гочислената германска партия – само около 10%84. Не е трудно да 
се предположи, че и у нас основната лобистка дейност на бизнеса, 
която придобива често черти на олигархични отношения, е съсре-
доточена върху десните партии, а не върху БСП.

Това, че користни политически интереси на някои от най-бога-
тите хора у нас се реализират косвено чрез техни представители 
във властта, е мнение, широко разпространено сред българската 
общественост. Но въпреки тези обществени нагласи досега няма 
доказани и съответно наказани, корупционни практики от олигар-
хичен тип. Ако се вземе най-високото ниво на управление у нас, 
то съществуват публикации за бившия министър-председател и ръ-
ководител на ПП ГЕРБ Бойко Борисов относно евентуално негово 

84 Bruttoeinkünfte von Bundestagsabgeordneten aus meldepflichtigen Nebentätigkeit-
en in der 19. Wahlperiode¹ nach Parteien [онлайн]. Достъпно на: Nebeneinkünfte von 
Bundestagsabgeordneten nach Parteien 2021| Statista
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участие в корупционни сделки, обслужващи олигархични интереси, 
по времето когато той е бил на ръководна длъжност в МВР85, но 
тези обвинения не са били повдигани официално и не са доказани 
по съдебен ред. Един от най-богатите българи Васил Божков пред-
стави чрез медиите обвинения в корупция срещу министър-пред-
седателя Бойко Борисов и министъра на финансите Владислав 
Горанов от последното правителство, доминирано от ПП ГЕРБ, но 
това стана едва след като срещу самия г-н Божков вече са повдиг-
нати 19 обвинения от Прокуратурата и той се укри в Обединените 
арабски емирства. Конфликтът между мултимилионера и посоче-
ните управници от ГЕРБ е свързан с евентуално занижено облага-
не на хазартни лотарийни игри, довело до облагодетелстване на 
мултимилионера и неговите съдружници. На малко по-ниско ниво 
в управлението се появиха редица сигнали за корупционни прак-
тики, свързани с г-н Делян Пеевски (бивш заместник-министър от 
квотата на ДПС в т.нар. Тройна коалиция). На 2 юни 2021 г. на Делян 
Пеевски, заедно с Васил Божков и Илко Желязков (бивш зам.-ди-
ректор на държавната дирекция за технически операции – ДАТО), 
бе наложена санкция от Службата за контрол на чуждестранните 
активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ „за тяхната 
значителна роля в корупцията в България“86. По този въпрос обаче 
също няма доказана по съдебен ред вина. 

Липсата на доказани и осъдени прояви на корупция по високите 
етажи на властта у нас е изтъквана като съществен недостатък на 
съдебната ни система. В доклада на Европейската комисия за на-

85 Die CIA als Kronzeugin [онлайн]. Достъпно на Diplomaten-Depeschen von Wikileaks: 
Die CIA als Kronzeugin - taz.de 
86 Санкции на Министерството на финансите на САЩ срещу влиятелни български 
граждани и техните широки мрежи за участие в корупция [онлайн]. Достъпно на: 
Санкции на Министерството на финансите на САЩ срещу влиятелни български 
граждани и техните широки мрежи за участие в корупция - Посолство на САЩ в 
България (usembassy.gov)
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87 Доклад на Комисията до Европейския парламент и съвета относно напредъка на 
България по механизма за сътрудничество и проверка, COM(2018) 850 final, Стра-
бург, Европейска комисия, 2018 [онлайн]. Достъпно на: progress-report-bulgaria-
com-2018-850_bg.pdf (europa.eu)
88 Нинова и БСП: 12 министри си отидоха за корупционни скандали, но няма осъдени 
бушони [онлайн]. Достъпно на: Нинова и БСП: 12 министри си отидоха за коруп-
ционни скандали, но няма осъдени бушони - България - DarikNews.bg
89 Карасимеонов, Г. Демокрация и човешки права. Партийната система в България 
2009-2019 година, С., Friedrich Ebert Stiftung, 2019, с.12 [онлайн].

предъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка 
(МСП) от 2018 г. например се казва: „И накрая, ключов проблем, 
подчертан в поредицата доклади по МСП, е липсата на последо-
вателни резултати в България, що се отнася до присъди по дела за 
корупция по високите етажи на властта.87 Политици и изследовате-
ли, занимаващи се с този проблем, изтъкват като една от причините 
за буксуването на съдебната ни система при подобни дела умелото 
прикриване на корупционните практики на олигарсите зад специ-
ално приети в тяхна полза правни норми, включително и закони. 
„Корупцията е заложена в законите умишлено, внасят се лобистки 
закони и в тях се защитават частни интереси.“88 Клиентелизмът съз-
дава „законна корупция“. В едно свое изследване проф. Георги Ка-
расимеонов свързва мимолетната история на възхода и падението 
на редица българските партии, включително и на такива, участвали 
във властта, с разцвета на клиентелизма. За тези партии той пише: 
„Те са предимно клиентелни партии, което се проявява в специфич-
ната симбиоза на държавната бюрокрация с близки до властта ико-
номически групировки. В този смисъл и тяхната законодателна дей-
ност, и дейността на изпълнителната власт, отразяват преди всичко 
натиска на заинтересовани лобита, на олигархични групи, свързани 
с партийните ръководители и дейци“.89 

Когато става дума за българския клиентелизм като основа на нашия 
олигархичен модел, не може да не се спомене и прословутото интервю 
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на Слави Трифонов с ръководителя на ДПС Ахмед Доган. Ето най-съ-
ществената част от това интервю, съгласно публикация на mediapool.bg:

„Въпрос: Казахте, че ще ни отговорите как партиите съби-
рат пари…
– Много фино ви будалкат с разни дарения лични, фирмени, 

което може да се приеме, но не е цялата истина всъщност. 
Вижте, в цял свят, като започнете от Америка до Япония, 
всяка партия си има, така да се каже, обръч от фирми…Ако 
мислите, че моите възможности са по-малки от на един бан-
кер, значи нямате реална представа за възможностите на 
един политик. През последните 15 години сигурно полови-
ната бизнесмени, които са над средното равнище, са… или с 
мое съдействие, или с най-много моя усмивка.

Ако щете, винаги има фирми, които подкрепят една или друга 
политическа сила.
– Това не е лошо, в края на краищата.
– Не е лошо, разбира се.
– А политическата сила се отплаща по някакъв начин на 

фирмите?
– И това е вярно, да.
– То било много просто…
– Просто е. После има кой ще изпълнява обекти, подизпълни-

тели, кой ще консултира и т.н.
– Защо само вие си го признавате това?
– Защото имам смелостта.“90

Другият признак на олигархията е личното обогатяване на участ-
ващите в управлението. В това отношение могат да се посочат два 

90 Доган, А. Имаме си обръч от фирми - те ни финансират, ние им помагаме. [онлайн]. 
Достъпно на: Доган: Имаме си обръч от фирми – те ни финансират, ние им помагаме 
- Mediapool.bg
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91 Жан Виденов излезе от политиката по-беден, отколкото влезе [онлайн]. Достъпно 
на: https://actualnosvishtov-archive.com

противоположни примера от нашата най-нова история – управле-
нието на министър-председателя Жан Виденов от БСП и на Симеон 
Сакскобургготски от НДСВ.

Жан Виденов управлява в средата на 90-те години на ми-
налия век. Той е начело на правителство, изцяло съставено от 
представители на БСП. Как завършва това управление за г-н Ви-
денов от гледна точка на неговото лично благосъстояние? Има 
множество сведения, че пребиваването във властта не му е до-
несло никакви лични облаги, въпреки реките от мастило, които 
се изписаха за някакви негови „приятелски кръгове от фирми“. 
Оказва се, че 25 години, след като е слязъл от властта, Жан Ви-
денов си живее в същия панелен апартамент в Пловдив, който е 
притежавал и когато е станал министър-председател. Даже ня-
кои твърдят, че е излязъл от политиката по-беден, отколкото е 
влезнал в нея.91 

На другия полюс е управлението на НДСВ начело със Симеон 
Сакскобургготски. Той става министър-председател през 2001 г. и 
по това време практически не притежава недвижима собственост 
в България. Почти веднага, след като става министър-председател, 
неговото лично богатство започва чувствително да нараства. Това 
става легално, в съответствие със законите, приети по онова вре-
ме. Изведнъж всички услужливо се втурват да реституират т.нар. 
царска имоти. Връщането им, или поне връщането на част от тях, 
на него и на сестра му Мария Луиза Хробок, има обаче спорен 
характер, делата по тяхната реституция се точат двадесет години. 
Още през 1998 г. Янаки Стоилов, като народен представител от БСП 
в 38-ото Народно събрание, оспорва частния характер на „царски-
те имоти“, като изтъква, че всъщност те са публична собственост 
на държавата, тъй като са придобити със средства от държавния 

https://actualnosvishtov-archive.com/
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бюджет.92 Знае се, че повечето от „царските имоти“ са закупувани 
и изграждани навремето директно от т.нар. Интендантство на Ци-
вилната листа, което пък е било публична институция. Освен това 
има публикации, че царското семейство е получило при конфис-
куването на имотите след референдума за република през 1946 г. 
компенсация в размер на 20 млн. дол. Така пише в книгата си „Бал-
каните в нашето време“ харвардският историк Робърт Лий Улф93. 
Представителите на царското семейство твърдят, че подобна сума 
наистина им е била обещавана, но не е изплатена от отечестве-
нофронтовското правителство.94

Реституирани са следните имоти: къщата на княгиня Евдокия в кв. 
„Изгрев“ в София (двуетажна постройка и 7 дка двор), дворецът „Вра-
на“ край София (основна сграда с над 2000 кв. м площ, двайсетина 
по-малки постройки и 992 дка градини и ниви), имението в с. Баня (две 
постройки – 90 кв. м и 100 кв. м и около 10 дка двор), дворецът „Бист-
рица“ (основна постройка с 550 кв. м, няколко други постройки и 197 
дка земя), дворецът „Ситняково“ (основна постройка с 580 кв. м площ, 
съпътстващи постройки и 20 дка земя), имението „Саръгьол“ (ловна 
резиденция с площ около 300 кв. м и две съпътстващи постройки), 
Дворецът „Кричим“ (постройка 770 кв. м, множество съпътстващи по-
стройки и 372 дка ниви), гори с обща площ 1654 хектара (16 540 дка)95. 

92 „Истината за царските имоти в България“ [онлайн]. Достъпно на: „Истината за царските 
имоти в България“ІІ. Кой говори и какво говори? „Н.В. Цар Симеон II (kingsimeon.bg)
93 Wolf, R. L. The Balkans in Our Time, Norton & Co., Inc., New York, 1967, p.300 [онлайн]. 
Достъпно на: The Balkans in our time : Wolff, Robert Lee : Free Download, Borrow, and 
Streaming : Internet Archive
94 Секретариатът на Симеон Сакскобургготски: Семейството на Царя не е получило 
милиони през 1946 г. Достъпно на: https://novini.bg . В интерес на истината трябва 
да се каже, че действително няма сведения за охолен живот на царското семейство 
през първите години на емиграцията им в Египет, какъвто би трябвало да се очаква, 
ако те притежаваха тези 20 млн. долара.
95 European Court of Human Rights (2021) Case of Sakskobuggotski and Chrobok v. Bulgaria 
[онлайн]. Достъпно на: SAKSKOBURGGOTSKI AND CHROBOK v. BULGARIA (coe.int)
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96 Колко „струват“ царските имоти? [онлайн]. Достъпна на: https://www.investor.bg/
97 Колко пенсионери ще получават минимална пенсия от 340 лв.? [онлайн] www.
goreshto.net

Каква е общата стойност на реституираната собственост на 
Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок? Ако се вземат 
за отправна точка споменатите по-горе 20 млн. долара, обещани 
им като компенсация през 1946 г., то, според някои източници, 
сегашната стойност на реституираните имоти е между 170 и 260 
млн. дол.96 Независимо от това дали сумата е занижена или за-
вишена, безспорен факт е, че днес г-н Симеон Сакскобургготски 
е значително по-богат, отколкото е бил преди да стане минис-
тър-председател.

Олигархичният модел и социалното неравенство
Олигархичният модел у нас е една от съществените причини 

за голямото социално неравенство. Приемането на закони, об-
служващи интересите на най-богатите, в това число в областта 
на данъчното облагане и социалното осигуряване, е довело до-
там, че днес у нас се облагат с еднакъв данък както най-ниските, 
така и най-високите доходи, от което крупните рентиери спес-
тяват стотици хиляди левове, а може би и милиони. Облагането 
с данък на доходите от капитал (дивиденти) у нас е най-ниското 
в целия ЕС, което пък осигурява милиони левове на доходи на 
собствениците на големите предприятия. В същото време мини-
малната пенсия у нас е 370 лв., което е значително под прага на 
бедност, определен на 413 лв., което означава, че 940 000 бъл-
гари, които получават минимална пенсия, живеят със средства, 
официално признати като недостатъчни, за да поддържат нор-
малното им съществувание97.

https://www.investor.bg/
https://www.goreshto.net/
https://www.goreshto.net/
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Неслучайно България е държавата-членка на ЕС с най-висок 
коефициент Джини (Gini)98, показващ социалното разслоение (виж 
фигурата по-долу). Не стига, че сме най-бедната срана в ЕС, че 
имаме най-несправедливото разпределение на доходите (брут-
ния вътрешен продукт), но и тази несправедливост постоянно на-
раства. През периода от 2014 до 2019 г. коефициентът Джини у нас 
се е увеличил от 35,4 на 40,8. В същото време за ЕС като средна 
величина този коефициент е намалял от 30,9 на 30,299. 

Графика 12. 
Коефициентът Джини в държавите членки и в ЕС като цяло (2019 г.)
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Източник: Евростат (Statistics | Eurostat (europa.eu)

98 Коефициентът Gini измерва статистическата дисперсия и показва степента на не-
равенство на доходите или неравенството на богатството в рамките на една нация 
или социална група. Коефициентът е разработен от италианския учен Corrado Gini. 
При коефициент 0 имаме идеално равенство, а при коефициент 1 (или 100%) – мак-
симално неравенство, тогава само един човек има всички доходи и съответно цяло-
то богатство, а всички останали нямат нищо.
99 Gini coefficient of equivalised disposable income - EU-SILC survey [онлайн]. Достъпно 
на Statistics| Eurostat (europa.eu)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_di12/default/table?lang=en
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100 Transparency International, Corruption Perceptions Index [онлайн]. Достъпно на 2021 
Corruption Perceptions Index - Explore the… - Transparency.org

Страната ни заема незавидно място и в световната класация по т.нар. 
Индекс за възприятие на корупцията (Corruption Perceptions Index, CPI), 
който е друг индикатор за олигархични отношения. Този индекс показва 
доколко хората на бизнеса в дадена страна се чувстват притеснени от 
местни корупционни практики. Колкото по-висок е индексът, толкова 
по-големи са притесненията на бизнеса в страната от липсата на честна 
конкуренция, от необективното отношение към тях на властта, която, 
вместо да е независим арбитър в икономическите отношения, е адво-
кат на местната олигархична върхушка. През 2021 г. България заема 78-о 
място в посочената класация след такива страни като Сенегал, Бенин и 
Буркина Фасо. При това тенденцията у нас, за разлика например от тази 
в Буркина Фасо, е към влошаване, не към подобряване.100

Ниските доходи, растящата социална несправедливост и вло-
шаващата се ситуация относно корупцията, всички тези черти на 
ситуацията у нас могат да се разглеждат и като рецидиви на устано-
вилия се клиентелски олигархичен модел на управление.

Българският преход не е свързан с директно управление на оли-
гарси, каквито примери има в някои други бивши социалистиче-
ски страни и републики на СССР. У нас е налице косвено участие 
на най-богатите в управлението чрез т.нар. клиентелски кръгове и 
партии. Този тип управление може да се нарече клиентелски оли-
гархичен модел. Разликата между него и лобизма, присъщ на за-
падните демокрации, е в липсата на прозрачност и на регулации 
при клиентелизма у нас, което поражда корупция.

Генезисът на клиентелския олигархичен модел у нас е подобен 
на генезиса на олигархичните модели на управление в други източ-
ноевропейски страни – това е приватизацията, извършена „на тъм-
но“, която създава „топла връзка“ между властта и новобогаташите.
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Клиентелският олигархичен модел се обслужва от партии ед-
нодневки и от т.нар. лидерски партии, защото те позволяват да се 
консумира власт, без да се оказва необходимият вътрешнопартиен 
контрол. БСП не може да се окачестви нито като партия едноднев-
ка, нито като лидерска партия, защото тя има 130-годишна исто-
рия и ръководството ѝ се сменя периодично. В партията действа 
система за колективно взимане на решенията. Всичко това прави 
невъзможно, или поне крайно трудно, използването на БСП като 
клиентелска партия. 

Освен това, в съответствие със своята програма, БСП е лява пар-
тия и като такава е призвана да се бори за социална справедливост, 
което означава да се бори и с олигархичния модел на управление, 
който ражда социално неравенство. Означава ли това, че е напълно 
изключено отделни представители на БСП да участват в корупцион-
ни схеми от олигархичен тип? Не, такива изключения от правилото 
са възможни, особено на местно ниво, но те не променят основния 
извод, че в съвременна България няма „червена олигархия“, а има 
клиентелски олигархичен модел, който е оцветен във всички цве-
тове на дъгата, като червеният партиен цвят е най-слабо застъпен. 
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БСП ли фалира банките?

Д-р Боян Балев

Резюме: Текстът разглежда един от най-тежките моменти 
в годините на прехода – банковата криза от 1996–1997. Основ-
ната теза е, че събитията от този период са логичен финал на 
натрупванията на дисбаланси от началото на икономическите 
промени през 1990. Сред важните причини за развитието на про-
цесите във финансовия сектор е и институционалният хаос, кой-
то съпътства усилията по приемане на ново законодателство, 
което да бъде адекватно на създаващата се пазарна среда. Кога-
то правителството на БСП влиза в управлението на държавата 
в началото на 1995 година, трябва да води финансовата полити-
ка на държавата, съобразявайки се с автономията на БНБ като 
централна банка. Изпълнителната власт няма монопола върху 
управлението и контрола на финансовата система и липсата на 
пълен синхрон в действията на институциите допълнително ка-
тализира кризисните процеси.

Ключови думи: банки, банкова система, фалит, институции

Финансовата криза от 1996 – 1997 г. продължава да е един от 
важните моменти в годините на развиващия се вече три десетиле-
тия преход. По тази тема е казано много за последния четвърт век. 
Но безпристрастните мнения са твърде малко, ако изобщо може 
да се каже, че има такива. 

Политизирането, и то не само на близката история, не е българ-
ски феномен. Но в българския случай има съществена особеност. 
За 30 години преход нито една управляваща партия не постигна ре-
зултат, който поне някакво мнозинство от българските граждани да 



96

признават като позитивен. Дори усилията за налагане в обществото 
като успех приемането на България за член на НАТО и Европейския 
съюз на този етап поне са далеч от желаните резултати. 

Съзнавайки или не тази слабост на своите управленски действия 
и изправени пред все по-голямата трудност и дори невъзможност 
да предложат на избирателите си един по-позитивен разказ за бъ-
дещето, повечето български партии концентрират своята пропа-
ганда върху изграждането на негативен образ на своите опоненти. 
Когато не можеш да кажеш какво си постигнал, а и не виждаш как 
ще убедиш избирателите с обещания, каквито те са слушали три 
десетилетия, логичното основно средство в пропагандната война 
остава „очернянето“ на опонента. 

Като една от основните политически сили, които преживяват 
всички години на прехода и е невъзможно да не носят отговор-
ност за неговите резултати предвид и участието си в управлението, 
БСП неизбежно е основен обект на обвинения, които са толкова 
разнообразни, че често дори си противоречат. Впечатляваща със 
своя абсурд е например идеята, че партията е съсипвала България 
45 години, но в същото време е извършила баснословен грабеж на 
някакво богатство, което в условията на „съсипия“ няма откъде да 
се появи в края на 80-те години на ХХ век.

Идеологизацията на финансовата криза от 1996–1997 г. и фали-
тът на банките поддържа и една по-дълбока и важна за десницата 
политическа линия. Управлението на Жан Виденов е последният 
опит за запазване на основната част от икономическите активи, из-
градени в годините на социализма. Важна идеологема на прехода 
е, че след „освобождението“ от тоталитарния социализъм българи-
те имат право на избор – възможност сами да вземат решение за 
бъдещето на страната си и затова как да живеят. Но още по-важна 
идеологема на прехода е безалтернативността на модела на преход 
към пазарна икономика, който се налага отвън от новите съюзници 
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на България, в чиято орбита страната ни попада със съгласието на 
„перестроечния“ съветски елит.

Преходът в Източна Европа и БСП
В резултат от провала на Михаил Горбачов и тази част от елита 

или номенклатурата, която подкрепя неговата политика, се разпа-
дат Съветският съюз, Източният блок и в значителна степен светов-
ната социалистическа система. Изтокът губи Студената война и това 
е повод за Запада да наложи върху териториите на бившия социа-
листически лагер своята икономическа матрица. Съзнателно или 
не, страните от Източна Европа са третирани като победени в Сту-
дената война. След Първата световна война и особено след Втората 
победителките пристъпват към ликвидиране на военния потенциал 
на победените. Тъй като Студената война в крайна сметка се оказва 
по-скоро икономическа война, то след поражението на Източния 
блок следва ликвидиране на икономиката, изградена в годините на 
социализма. Но основната причина да се работи за ликвидиране-
то на социалистическите стопански структури е идеологическа – те 
трябва да са „нерентабилни“ и „без потенциал за развитие“, защото 
на тази база се обяснява, че капитализмът няма алтернатива.

Този модел по един или друг начин се прилага с определени ре-
зултати в страните от Централна Европа като Полша, Чехия и Унгария. 
Причината за това е, че и след разграждане на социалистическата 
икономика на базата на стопанския потенциал, който те имат от вре-
мето преди Втората световна война, тези държави успяват да оста-
нат индустриални. Поради своето географско положение в много 
по-голяма близост до големите пазари на богатите западни държави 
те сравнително бързо успяват да преодолеят проблемите от ликви-
дирането на дотогавашните икономически отношения на Изток и ги 
заменят с нови – вече на запад. Но тези държави или по-скоро об-
ществата и народите, пребивавали под австрийска и германска власт, 
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имат многовековни традиции в поддържане на такива отношения 
със Западния свят, каквито България няма.

В зората на прехода българският народ по-скоро инстинктивно 
осъзнава, че пътят, по който се върви в новите условия, не е осо-
бено перспективен. По тази причина българските граждани доста 
по-въздържано гласуват доверие на опонентите на преименувана-
та от БКП в БСП партия. 

България е в рамките на тенденцията на Балканите, при която 
„бившите комунисти“ печелят първите демократични избори и са 
много близо до това да спечелят и следващите. Въпреки че по съ-
щество приема необходимостта от извършване на ред пазарни ре-
форми, включително и някои непопулярни, БСП като лява партия 
не може да не отстоява една по-различна визия за икономическия 
характер на прехода и необходимостта този преход да се реализира 
на поносима социална цена. 

В политически план основен актив на партията като наследник 
на БКП е именно реализираната в социалистическия период модер-
низация и индустриализация, която е база за съществената промяна 
на жизнения стандарт в България. До 1944 г. страната е с огромно 
мнозинство от селско население, основен сектор в икономиката е 
селското стопанство, а индустрията има слабо развитие и е на ниско 
ниво. В резултат от съчетанието между икономическа изостаналост 
и две национални катастрофи България е една от най-бедните дър-
жави в Европа. 

След Втората световна война за новия управляващ социалисти-
чески елит не е толкова трудно да постигне високи резултати на 
фона на развитието на българите в предишния период, особено с 
подкрепата на Съветския съюз, а и подобно на Русия след Първа-
та световна война България има огромна нужда от модернизация, 
която се реализира в значителна степен по съветски образец. По 
тази причина в зората на прехода, въпреки наличието на сериозно 
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недоволство към редица особености на предишния режим, онези 
45 години на социалистическа модернизация се разглеждат като 
изключително успешен период в българската история от много 
голяма част от българските граждани. Те дават позитивна оценка 
както на изградената инфраструктура и сериозните социални при-
добивки, така и на индустриализацията и общия икономически по-
тенциал, постигнат до 1989 година. Нещо повече, първите сериозни 
социални проблеми в зората на прехода рязко засилват тези пози-
тивни оценки.

Тежките проблеми пред социалистическото правителство 
1995 – 1997 година

Това дава възможност на Българската социалистическа партия 
да спечели убедително парламентарните избори през декември 
1994 г. с обещанието „да спре разрухата“ от първите години на пре-
хода и да продължи „градежа“ от епохата на социализма. Тези ан-
гажименти означават, че партията трябва да реализира много раз-
личен преход от този в останалата част от Източна Европа, който в 
много по-голяма степен да запази индустрията, която е създадена в 
годините на социализма.

Провеждането на такава политика се оказва особено трудно по-
ради редица фактори. Още според основателя на партията Дими-
тър Благоев развитието на България зависи в много по-голяма сте-
пен от външните фактори, отколкото от вътрешните условия. Пред 
успешното реализиране на една политика на реконструкция и об-
новление на социалистическата индустрия, която да я запази поне 
в значителна степен, има и съществени вътрешни препятствия, но 
далеч по-важни са външните. 

Разпадът на Източния блок отнема от българските индустри-
ални предприятия, които са създадени в годините на социализма, 
голяма част от техните пазари, формирани при разделението на 
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труда в Съвета за икономическа взаимопомощ. Българската ико-
номика вече трябва да плаща своите суровини в много по-голяма 
степен по пазарни цени, за което тези икономически структури не 
са подготвени, тъй като са планирани и създадени в период, кога-
то основният партньор Съветският съюз е осигурявал при по-из-
годни условия на практика всичко необходимо за родното про-
изводство. Не на последно място, дори и за вътрешния пазар от 
голямо значение е появата на конкурентните стоки на западните 
компании, които имат много по-сериозен опит в пазарни условия, 
технологично превъзхождат българските производители, самите 
компании са доста по-големи и това им дава още по-тежко пре-
димство в конкурентната борба за пазари.

В тези условия новото социалистическо правителство на Жан 
Виденов поема управлението на една все още до голяма степен 
държавна индустрия, която обаче в продължение на няколко 
години търпи ударите на новата далеч по-конкурентна, небла-
гоприятна и дори враждебна среда. Много от предприятията 
имат незавидни финансови резултати поради тези причини, но 
не са малко и държавните стопански субекти, които умишлено 
се източват или дори се водят към фалит, за да бъдат след това 
обект на по-лесна приватизация. 

За да може новото правителство още в първите години на 
своето управление през 1995 и 1996 г. да стабилизира тази дър-
жавна собственост в икономиката, има нужда от сериозен финан-
сов ресурс, който отново трябва да бъде осигурен от българската 
финансова система. Сложните отношения между правителство, 
държавни предприятия и банковия сектор създават условия за 
лансиране на мита за вината на кабинета на Жан Виденов и рес-
пективно на БСП за разразилата се през 1996 г. банкова криза. 

Безспорен факт е, че след половин десетилетие неблагоприят-
ни процеси в икономиката българските държавни предприятия в 
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голямата си част не са в цветущо състояние и със сигурност може 
много да се спори дали и доколко в много голяма част от случаите 
тяхното финансиране от българските банки е било оправдано. Но 
за разбиране на ситуацията в банковия сектор през 1996 г. не е 
достатъчно да се анализира само поведението на действащото в 
този период правителство. 

Банковата система и новата институционална среда в зората 
на прехода

В същата степен и в същата посока, в която реалният сектор в бъл-
гарската икономика търпи ударите на прехода от 1989 до 1995 г., на 
новите предизвикателства е изложена и българската банкова систе-
ма. Някои от новосъздадените в зората на прехода банки са в теж-
ко финансово състояние още през 1994 г., когато БСП с лидер Жан 
Виденов печели изборите, а в началото на следващата 1995 г. съста-
вя правителство. Но проблемите започват още в зората на прехода, 
когато банки се създават на базата на предишните клонове на БНБ. 
Огромната част от стопанските субекти по това време са все още дър-
жавни. Те търпят първите удари на либерализацията, свързана със за-
губата на пазарите на СИВ. Новите банки продължават да кредитират 
най-вече тях. Съответно самите предприятия трупат задължения, кои-
то им е все по-трудно да обслужват. 

Голямо значение има и правната рамка, в която функционират 
банките. През 1992 година е приет Закон за банките и кредитното 
дело, който е изключително либерален. С този закон със сигурност 
се създават благоприятни условия за развитие на частната иници-
атива в банковия сектор. Но делата, които се водят срещу банке-
рите след фалитите през 1996–1997 година, на практика завършват 
без последици за обвиняемите лица, независимо от наличието или 
отсъствието на вина, по простата причина, че законът не им забра-
нява да раздават „лоши“ кредити. Стремежът да се стимулира пред-
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приемачеството дори в този сектор дава толкова пълна свобода, 
че на практика ограбването на спестяванията на хора се оказва в 
значителна степен законно.

Разсъждавайки върху момента, в който е приет законът, и вър-
ху факта, че по това време финансов министър във второ прави-
телство е Иван Костов, той може много лесно да бъде обвинен за 
банковата криза, както и да бъде констатиран парадоксът на това 
как негови действия са довели до стопански катаклизъм, който пък 
го връща на власт като министър-председател. Един такъв поглед 
върху събитията и историята би бил твърде едностранчив, както са 
едностранчиви и обвиненията, които се отправят в обратната посо-
ка. Факт е, че редица проблеми на българската икономика в зората 
на прехода остават сякаш на заден план за ред правителства. Бан-
ковата система е само една част от стопанството, в която протичат 
кризисни процеси. Подобни процеси има в почти всички стопански 
сектори, а те влияят негативно върху банковата система заради осо-
беното ѝ място в икономиката и обстоятелството, че е свързана с 
всички останали.

Част от проблемите през 90-те години на миналия век са в ха-
оса и анархията в хода на институционалната промяна. Особено 
място в промяната на институционалната архитектура на българ-
ската държава покрай приемането и на новата конституция, както 
и на многото закони, които трябва да се променят след това, заема 
и Българската народна банка. Изначалният стремеж в началото на 
промените да се ликвидират определени институции на тогава оп-
ределяната като тоталитарна държава отпреди 1989 г., довежда до 
сериозно ограничаване функционирането на ключови институции. 
В случая става въпрос за институциите, които гарантират правовия 
ред, но те не са единствените, поставени излишно под силен натиск, 
заплащващ ги дори с ликвидиране, но във всички случаи с ограни-
чаване на контролните им функции.
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Едновременно с това е създадена нова институционална уредба 
на държавата, която на „макро“ ниво съответства на европейските 
и световните демократични стандарти. Но стремежът да се ограни-
чи властта на различните държавни структури и възможностите за 
концентрация на власт е изведен в крайност. В резултат от това мно-
го институции в зората на прехода дори и да функционират ефек-
тивно, по-трудно си взаимодействат и това допълнително стимули-
ра най-малко усещането на българските граждани за хаос и разпад. 
Много държавни институции и структури съществуват някак „сами 
за себе си“, без да си взаимодействат адекватно, което допълнително 
затруднява управлението. Свръхусилието гражданите да имат въз-
можно по-малко ограничени права докарва българското общество 
до една друга крайност, при която те са твърде свободни да наруша-
ват правата на други граждани, а държавата не беше и все още не е 
напълно в състояние ефективно да защитава тези права от посега-
телства. Насилието, което идва от репресивния апарат на комунисти-
ческата държава, е до такава степен ликвидирано, че на негово мяс-
то много лесно идва насилието от силовите групировки и огромният 
потенциал на увеличаващите се нови работодатели в частния сектор 
да нарушават правата както на своите служители, така и на хората, 
които са техни клиенти. Последното се вижда особено ясно по време 
на кризата през 1996–1997 г.

Ако в рамките на тази по-обща картина се погледне банковият 
сектор, ще е видно, че в съответствие с новата Конституция, приета 
през 1991 г., и законодателството, създадено от следващата 1992 г., 
де юре Българската народна банка трябва да играе ролята на осно-
вен регулатор в сектора и би следвало в най-голяма степен да бъде 
ангажирана с регулирането и справянето с дисбалансите в сектора.

За самата БНБ в действащата Конституция пише само, че ръко-
водството ѝ се избира от Народното събрание (чл. 84, § 8). В Закона 
за БНБ се допълва, че Народното събрание е и органът, пред който 
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БНБ се отчита. На практика негласно българското законодателство 
в годините на прехода развива идеята за „независимата централ-
на банка“, която е особено модерна през последните десетилетия 
в най-развитите индустриални държави. Може да се каже, че цен-
тралните банки са първите държавни институции, за които се раз-
вива теорията, че трябва да са независими от политически контрол 
и в тях да бъде водещо „експертното начало“. С времето тази идея 
за „експертните органи“ еволюира. В момента в България има раз-
лични институции като Комисия за енергийно и водно регулиране, 
Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на потребителите, 
Съвет за електронни медии, за които е сложно да се даде оценка от 
коя от трите власти са част, именно заради прокарването на идеята, 
че това са „експертни“, „неполитически“ и „непартийни органи“. 

В този подход има логика, доколкото концепцията за разде-
лението на властите е продукт на политическата мисъл на XVII и 
XVIII век, когато обществата и държавите не са чак толкова сложно 
устроени и разделението на властите на законодателна, изпълни-
телна и съдебна изглежда достатъчно гарантиращо предпазване на 
гражданите от тирания. Ситуацията през ХХ век, както и в началото 
на новото хилядолетие, е много различна и е логично да се появя-
ват институции и структури, които не се вместват в теорията за раз-
делението на властите или поне на пръв поглед е трудно и спорно 
да се каже къде точно стоят в нея. В развитите държавни структури 
на Запад поне на този етап и на пръв поглед не изглежда тяхното 
развитие да създава особено сериозни проблеми, но в България 
нещата не стоят така.

Радикалната стопанска и политическа промяна в зората на 
прехода е свързана със създаването на голям брой нови инсти-
туционални структури по западен образец. Самото приемане на 
новата конституция налага незабавно приемане на огромен брой 
нови закони. Този процес не се развива достатъчно бързо и до-
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пълнително закъснява, тъй като се налага някои особено важни 
закони да се изменят по много пъти и това невинаги е свързано с 
ефективното им функциониране. 

Основният резултат от тези промени е институционален хаос, 
в който компетенциите и границите на права, задължения и отго-
ворности на институциите са силно размити. Във финансовия сек-
тор държавата започва политика на рязка либерализация и дава 
изключително голяма свобода на частната инициатива поне фор-
мално. Институцията, която е призвана да регулира и контролира 
търговските банки, е БНБ вече изцяло в качеството си на централна 
банка. Конституцията формално я поставя под контрола на Народ-
ното събрание, но едновременно с това от нея се очаква да про-
вежда монетарната политика, придържайки се към някакви цели. 

В преходния период държавата има твърде сложни задачи за 
решаване. В условия на обща стопанска нестабилност фискалната 
и монетарната политика на държавата се възлагат на различни ин-
ституции в съответствие с модерните западни тенденции. Но нито 
самата централна банка се оказва толкова свободна и независи-
ма, нито пък правителството показва способност да я контролира. 
Отново изниква проблемът за липсата на прецизност при регла-
ментиране на правата, задълженията, отговорностите и техните 
граници между различните институции. Създават се и условия за 
сериозни междуинституционални конфликти с тежки последици за 
икономиката и страната. 

Правителствата в първите години на прехода полагат усилия за 
стабилизация и стопиране на кризисните процеси. Борбата с ин-
флацията не е основна цел и предвид опитите да бъде намалена 
социалната цена на прехода. Народното събрание гласува бюджети 
със сериозни дефицити, които често се изменят. В тези условия БНБ 
неизбежно печата все повече пари и няма как да влезе ефективно 
в ролята си на институция, която се бори срещу инфлацията и фи-
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нансовата нестабилност. Едновременно с това, въпреки че ръко-
водството на банката се избира от парламента, това не я задължава 
да провежда политика в синхрон с правителството поне формално. 
Тази картина още повече се усложнява от обстоятелството, че пра-
вителството и централната банка могат да имат различни позиции 
и гледни точки по отношение на политиката на банките за кредити-
ране на държавните предприятия.

Подобни различия могат много ясно да се откроят във взаимоот-
ношенията между правителството на Виденов и БНБ особено през 
кризисната 1996 година, но за проблеми в отношенията се говори 
през целия първоначален период на преход.101 В никакъв случай 
кабинетът не може да бъде оневиняван за ситуацията. Но не може 
да не се отчете и това, че влизането във властта през 1995 годи-
на съвпада с период, в който освен задълбочаващите се стопански 
проблеми в държавата се наслагват една върху друга и различни 
кризисни ситуации, а критично важни се оказват и плащанията по 
външния дълг, които в този период са в особено големи размери. 

Но по отношение на банковата криза трябва да се има предвид 
и това, че БНБ в годините преди 1996 година, на практика не оставя 
нито една банка да фалира и оказва подкрепа на търговските бан-
ки безусловно и във всички случаи, в които те искат такава. В тази 
връзка Петър Игнатиев102 цитира изключително показателен текст 
от отчета на БНБ за 1996 година: „Липсата на законова възможност 
за обявяване на банки в неплатежоспособност в период на дина-
мично развитие и експанзия на банковата система означаваше, че 
ръководствата и акционерите в крайна сметка не се чувстват отго-
ворни за резултатите от взетите от тях решения по управлението и 

101 Mihov, I. The Economic Transition in Bulgaria 1989 – 1999. Fifth Dubrovnik Conference 
on Transition Economies, Dubrovnik, 1999.
https://flora.insead.edu/fichiersti_wp/inseadwp1999/99-60.pdf
102 Игнатиев, П. Банковата криза в България 1996 – 1997. В: Икономическа мисъл 1/2003.

https://flora.insead.edu/fichiersti_wp/inseadwp1999/99-60.pdf
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дейността на търговските банки, а по-скоро приемаха за зададена 
подкрепата на БНБ и правителството в случай на трудности.“ Самият 
Игнатиев е категоричен, че БНБ е имала възможности за отнемане 
на лиценз на търговските банки.

Тук много ясно личи, че нормативната база е създала възможнос-
ти, ако не за нещо друго, то поне за това БНБ да оправдава своето 
бездействие с празноти в законодателството, да прехвърля отговор-
ността, основателно или не, върху парламента, който приема закони-
те, и върху правителствата. Безспорен факт е, че макар и формално 
независима, БНБ е била длъжна да изпълнява Закона за държавния 
бюджет103, което на практика означава, че в своите действия Централ-
ната банка неизбежно трябва да следва политиката на правителства-
та и мнозинствата в парламента. Но е очевидно и другото – институ-
цията има възможност да прехвърля отговорността и „да си измива 
ръцете“. Безспорно и затова вина носят най-малкото законодателите, 
и то не само в периода до 1997 година.

Финансовата система в България след кризата 
Почти две десетилетия след кризата и фалита на банките, в усло-

вията на валутен борд, членство на България в Европейския съюз и 
много сериозна икономическа и финансова стабилност в България 
отново фалира банка. Целият процес, при който КТБ беше фалира-
на, е изпълнен най-вече с пълна неяснота за широката публика по 
ред въпроси – от причините КТБ да акумулира огромни държавни 
средства през дълъг период от време, който съвпада с управлението 
на няколко правителства, през причината за изненадващия скоро-
постижен и очевидно умишлено предизвикан фалит след външен 
за банката натиск на странни институции, през неясната роля на 

https://flora.insead.edu/fichiersti_wp/inseadwp1999/99-60.pdf
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БНБ, до съмнителните действия на три правителства, които следят 
фалирането на банката някак отстрани. Почти едно десетилетие 
по-късно все още не се знае, а и вече почти не се говори за това 
какво, как и защо се случи с КТБ. Основният обвиняем, който се 
укрива в чужбина, колкото и да е съмнителен с цялата си стопанска 
дейност, изглежда, в най-голяма степен невинен за фалита на бан-
ката. Но важното в случая е, че казусът отново потъна в сложни от-
ношения между различни институции и в Бермудски многоъгълник 
от институционална безотговорност, въпреки че уж трябва да сме 
си взели поуки след кризите от 90-те години.

Четвърт век след кризата от 1996 година България е част от Бан-
ковия съюз на Европейския съюз. На фона на цялата ни финансова 
история от последните 30 години мнозина българи гледат на този 
факт с облекчение, доколкото банковата ни система вече е обект 
на европейски контрол. Но пък след десетилетие и половина пъл-
ноправно членство в Европейския съюз българските граждани са 
все по-скептични относно това, че някой ще дойде отвън да реши 
нашите проблеми, в която и да е област. В условията на нова външна 
криза, която създава възможности дори за достигане до стагфлация, 
българското общество очаква с умерен скептицизъм по-бавното 
или по-бързо присъединяване на страната ни към Еврозоната. 

В тези нови условия БСП е изправена пред различни предиз-
викателства, като инфлацията е едно от тях, . Темата за структурата 
на българската икономика и за посоката на българското икономи-
ческо развитие остава актуална. За 30 години България до голяма 
степен се деиндустриализира, а фалитът на банките и кризата от 
1996–1997 г. направи това развитие неизбежно. Но днешното със-
тояние на нашата икономика няма как да задоволява огромната 
част от българските граждани, които живеят в бедност. Все повече 
политици от различни цветове говорят за необходимостта от нова 
модернизация. В Европейския съюз, от който България е част, вър-
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ви дебат за нуждата от реиндустриализация на цялата европейска 
икономика. Икономическите проблеми, които войната на Русия и 
Украйна поражда, усилията за „зелен преход“ към чиста икономика 
създават условия страната ни да потърси ново място в европей-
ското и глобалното разделение на труда. Социалистическата партия 
трябва да участва активно в разговора за бъдещето на България и 
да предлага нови решения.
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Политическата отговорност за 
състоянието на пенсионната система 

Ваня Григорова

Резюме: От години в обществото се налагат митове за пен-
сиите в България през периода на социалистическото ѝ развитие. 
Тук правим преглед и анализ на състоянието и ключовите рефор-
ми в пенсионната система. Маркирани са и управленските реше-
ния, които водят до необичайно нарастване на броя на пенсионе-
рите в началото на прехода, а успоредно с това до намаляването 
на размера на пенсиите. Безспорно БСП носи своята вина за някои 
от взетите решения, но, ако търсим организацията, която всъщ-
ност провежда базовите промени в системата, като включва и 
капиталовия втори стълб, това е ОДС.

Ключови думи: пенсии, капитал, втори стълб, финанси, реформи

Преди по-малко от век за хората, които не могат да повече да рабо-
тят, е било невъзможно да се издържат. Разчитали са основно на ми-
лостта на близки и роднини. Рискът старост обаче настъпва, без значе-
ние дали човекът има роднини и независимо дали те имат желание и 
възможност да се грижат за него. Това налага да се въведе обществена 
система, която да гарантира достойния живот на възрастните хора.

Преходът от централно планирана към пазарна икономика поста-
вя редица предизвикателства пред пенсионната система. От безус-
ловно признаване правото на доход след активната трудова възраст 
преминаваме към опити за прецизно изчисляване на „осигурител-
ния принос“, за да се определят правото и размерът на плащането. 
Трансферът на права от едната в другата система няма как да мине 
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безболезнено десетилетия по-късно. Aнализът ще представи основ-
ните промени и техните инициатори, които носят отговорността за 
днешното състояние на системата.

Развит социализъм
С този термин се означава периодът 1945–1989 г. Промените не 

могат да бъдат описани без да бъде посочена изходната позиция, 
от която започват да се извършват те. Особено когато периодът е 
натоварен с целенасочено изградена след началото на прехода ми-
тология: откраднати са парите от пенсионните фондове104; средствата 
за пенсии са дадени на руснаците105; пенсионната система на стра-
ната се превръща в широка мрежа от привилегии, които облагоде-
телстват една категория български граждани за сметка на основната 
част от българското общество, при това социално нуждаеща се106.

Основата на пенсионната система в България е поставена веднага 
след Освобождението, но е твърде фрагментарна и не почива на осигу-
рителни принципи. В рамките на няколко десетилетия тя обхваща раз-
лични професионални съсловия. Първо е приет Закон за осигуряване 
на учителите, следват нормативни актове за свещениците, държавните 
чиновници, военнослужещите и др. Едва през 1941 г. в осигуряване-
то е включена малка част от земеделските стопани, които са основната 
група икономически активно население в страната. Достъп до осигури-
телната система е даден за членовете на земеделско-стопански задру-

104 В. 168 часа, Комунистите задигат над $2 млрд. пенсии, натрупани до 1944 г. https://
www.168chasa.bg/article/6241726
105 Пак там.
106 Уикипедия, Пенсионно осигуряване в България https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%
9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D
1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5#
%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0
%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D
0%B5_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

https://www.168chasa.bg/article/6241726
https://www.168chasa.bg/article/6241726
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5#%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5#%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5#%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5#%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5#%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5#%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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ги.107 В този период дори в пенсионната система прозира влиянието на 
националсоциализма – осигурени за старост са само мъже, които са 
български поданици и са от български народностен произход.

Как изглежда финансово пенсионната система преди 1944 г.? 
Към 1940 г. пенсионното осигуряване се управлява през фондове, 
което означава, че изплащането не се финансира от държавния 
бюджет или поне не се очаква държавните трансфери да бъдат ос-
новни. Натрупаният капитал е малко над 1 млрд. лв.108, но според 
специалисти, необходимите средства за покриване само на вече 
отпуснатите пенсии се равняват на 9 млрд. лв. А ако се вземат пред-
вид и бъдещите пенсионери, сумата нараства до 14-16 млрд. лв. 
След смяната на властта процесът на одържавяване на пенсионна-
та система приключва едва през 1951 г. с приемането на Кодекса 
на труда. Общият размер на набраните средства от минали години, 
включително за периода 1944 –1950 г., е 29,2 млрд. лв. Допълнител-
но е останал излишък от 1951 г. – 9,3 млрд. лв., както и 2 млрд. лв. 
от недвижимо имущество. За да се прецени дали тази сума показва 
устойчивост на фондовете, следва да бъдат сравнени натрупаните 
средства с разходите за пенсии за една година. Само през 1951 г. 
те са били в размер на 19,2 млрд. лв. Т.е. вследствие на значително 
по-разширения достъп до пенсионни права парите от пенсионни-
те фондове са били в състояние да покрият разходите само за 
2 години, след което фондовете остават без средства.

Най-значимата нова група осигурени лица е тази на земедел-
ските стопани. През 1946 г. са премахнати дискриминационните 
бариери и пенсии могат да получават не само мъжете, но и жени-
те, ангажирани със селскостопански труд. Системата вече обхваща 
и българските граждани от чужд народностен произход. Първите 
пенсионери земеделци (1942 г.) са едва 150 хил. души, като тук 
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се включват и пенсионерите от временно админстрираните от Бъл-
гария територии в Македония, Тракия и Моравия, а през 1947 г. те 
вече са почти четири пъти повече – 582 хил., без пенсионерите 
от тези територии.109 Изследователят Никола Константинов посоч-
ва, че по политически причини е зачетен трудов стаж на партизани-
те, на участниците в Испанската гражданска война срещу диктатора 
Франко и концлагеристите. Другите групи, които получават пенси-
онни права, са уволнените по политически причини в периода 9 
юни 1923 г.– 9 септември 1944 г., както и уволнените за организира-
ни стачки железничари, работещите в пощите, учители и миньори.

През този период пенсионната система преминава през няколко 
по-колебливи етапа на формиране. В първите години се запазва 
фондовата система, която предполага по-висока степен на индиви-
дуализъм при осигуряването. При нея следва да се отчита приносът 
на отделния работник. Това обаче изключва възможността да бъдат 
изплащани пенсии на хора, които нямат възможност да се трудят 
и да съберат достатъчно трудов стаж. Не е възможно също да се 
зачитат периоди, в които човек по обективни причини временно 
е извън икономически активната работна сила – в болничен, май-
чинство, гледане на възрастен родственик и пр. 

Именно този подход е в основата на голяма част от критиките на 
експерти след 1990 г. Така например, доц. д-р Йордан Христосков – 
бивш министър на труда и управител на НОИ, смята, че основен порок 
на социалистическата пенсионна система е фактът, че осигурителните 
права са следствие от трудовото участие, а не от приноса към оси-
гурителната система.110 Накратко, според него, пенсия не бива да се 
отпуска на гражданин, който само е работил, а трябва да се взима 
предвид дали е правил осигурителни вноски и колко. Тази критика не 

109 Статистически годишник 1947–1948
110 Христосков, Й., Реформите в социалното осигуряване. ВУЗФ, 2010 г., с. 235
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звучи много основателно, след като българските закони в този период 
гласят, че всеки, който работи, е задължително осигурен. Следва да се 
напомни също, че в периода 1944–1989 г. почти цялата икономическа 
дейност е държавна, а това означава, че не съществува сива иконо-
мика и недеклариран труд – бичът за България и пенсионните права 
на гражданите понастоящем.

През 1953 г. е учреден Съвет за взаимно осигуряване на члено-
вете на трудово-производителните кооперации. Освен с пенсионно 
осигуряване, Съветът се ангажира с почивката и общественото хра-
нене на своите членове, разкриване на детски ясли и градини, детски 
лагери и др. Любопитен е и подходът по отношение на цялостното 
управление на държавната система за обществено осигуряване. От 
1954 г. до 1984 г. събирането на приходите и изплащането на пенси-
ите и другите краткосрочни плащания се извършва от профсъюзите. 
За извършването на тази мащабна дейност е изградена изцяло нова 
структура от съвети, комисии и делегати. Провеждат се курсове в за-
води и предприятия, които обхващат хиляди български работници 
(40-75 000 души111), които впоследствие извършват тези дейности на 
обществени начала.

Осигурителен преход
С първата законова промяна в осигурителната система след смяната 

на управлението през 1989 г. са определени таван и минимален раз-
мер на пенсията за прослужено време и старост в съотношение 1:5.112 
До този момент е било записано само, че пенсията плюс добавките не 
може да надвишава брутното трудово възнаграждение на осигуреното 
лице. Всъщност максимален размер на пенсията е определен за пръв 
път в България още през 1900 г. Това показва, че таванът на пенсиите 
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е стандартен подход и няма никакво отношение към максималния 
осигурителен доход, тъй като такъв не е прилаган към онзи момент.

Всъщност реформите в пенсионната сфера от началото на прехо-
да към пазарна икономика са продиктувани основно от нуждите на 
сриващото се стопанство и са подчинени на макроикономически и 
фискални цели, не толкова на стремеж към подобряване състоянието 
на осигурителната система. В началото в българското стопанство има 
натрупване на значителни запаси готова продукция. Някои изследова-
тели смятат, че това се дължи на инерцията от социалистическия пе-
риод. Безспорно има голямо значение и загубата на пазарите в систе-
мата на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) – предприятията 
произвеждат, но няма къде да продават стоките си. 

Същевременно през 1990 г. започва да се налага данък върху на-
растването на фонда за работна заплата в предприятията с над 50% 
държавно участие. Той представлява своеобразна „покана“ към ръ-
ководствата да търсят начини да се отърват от „излишни работници“, 
за да могат да вдигнат възнагражденията на оставащите. Същевре-
менно поставените условия от страна на държавата не стимулират 
съкращаването на работещи с цел освобождаване на ресурс за по-
вишаване на заплатите, нито пък е осигурена социална закрила за 
желаещите сами да напуснат, затова остава единствената възмож-
ност – ранно пенсиониране. Паралелно през 1990 г. правителство-
то на Андрей Луканов възстановява отменения през 1967 г. чл. 9 от 
Закона за пенсиите113, с което се дава право на част от заетите да се 

113 „Чл. 9.  (Отм. - ДВ, бр. 102 от 1967 г., нов, бр. 30 от 1990 г.) Уволнените поради пълна 
или частична ликвидация на предприятието, съкращение на щата, спиране на работа 
за повече от 30 дни, комплексна оценка, фактическа невъзможност за изпълнение 
на възложената работа поради болест, довела до трайна нетрудоспособност, както 
и освободените, чието трудово правоотношение е възникнало от избор, могат да се 
пенсионират при 25 години трудов стаж и 57-годишна възраст за мъжете и 20 години 
трудов стаж и 52- годишна възраст за жените.  Размерът на пенсията се намалява с 10 
на сто до навършване на изискващата се възраст за пенсиониране по чл. 2, ал. 1, б. „в“.“
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пенсионират по-рано. Така жените вече могат да се пенсионират при 
навършване на 52 години вместо на 55, а мъжете на 57 вместо на 60. 

Вследствие на усилията за освобождаване на „излишната“ ра-
ботна ръка, през същата година се пенсионират 63 хил. заети, през 
1991 г. –110 хил., а следващата година – 69 хил. души. Общият брой 
на пенсионерите достига почти 2,5 млн. през 1992 г. Но сред-
ствата за пенсии не се увеличават правопропорционално на нарас-
налия брой на пенсионерите. 

Либерализацията на цените от 1991 г. води до лавинна инфла-
ция. Спадът на реалната средна работна заплата през март спрямо 
края на предходната година е 68,4%. Компенсаторните мерки за 
подкрепа на пенсиите успяват да омекотят удара върху тях и реал-
ният спад на средната пенсия е „едва“ с 52,3%. Турбуленциите при 
цените налагат да се приложи контрол върху доходите. Така контро-
лът върху цените е заменен с контрол върху доходите. 

Правителството през 1992 г. започва да прилага изключително 
рестриктивна фискална политика по отношение на доходите, които 
зависят от бюджета – заплатите на държавните служители, пенси-
ите, социалните плащания. Въпреки относително високите нива на 
осигурителните ставки, за периода 1991–1993 г. фонд „Държавно 
обществено осигуряване“ приключва с дефицити, които се покри-
ват с трансфер от републиканския бюджет. Отворена е възможност 
за осигуряване само на минимална работна заплата, а това води до 
редуциране на приходите към осигурителната система. Това налага 
фондът да съкрати разходите, а 2/3 от тях са за пенсии. Смята 
се също, че намаляването на държавните плащания ще ограничи 
инфлацията. По същество от септември 1991 г. пенсиите и обез-
щетенията изостават значително от ръста на цените. Политиката на 
запазване на доходите от 1990 г. е отменена. Едва от началото на 
1993 г. със синдикатите е договорен ръст на тези плащания с 90% от 
регистрираната инфлация.
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Така извършените промени се отразяват негативно и върху 
очакванията на гражданите. Хаосът води до възникване на ма-
сово недоверие в пенсионната система. Много хора започват да 
смятат осигурителния фонд за неустойчив, какъвто той наистина 
е към този момент. Обещанията за бляскаво предприемаческо 
бъдеще, увеличението на лихвите по депозити, появата на тър-
говията с ценни книжа и задаващата се приватизация стимулират 
работещите също да търсят начин да не плащат осигуровки. А 
освободените финансови средства предпочитат да влагат в други 
инструменти. Хората не виждат смисъл в дългосрочните инвести-
ции в бъдещето си като пенсионери и предпочитат да заложат на 
хипнотичните внушения, че всеки може да благоденства с пазар-
ни механизми. Всичко това допълнително ерозира пенсионната 
система. А в бъдеще, което за много от тези хора идва съвсем 
скоро, означава, че няма да могат да се пенсионират въобще.

В периода 1951–1995 г. относителният дял на пенсионерите 
към броя на населението нараства 2,5 пъти.114 Фактически след 
настъпването на социалистическия период всички граждани в 
надтрудоспособна възраст получават пенсия. В същото време 
значително намалява коефициентът на заместване на доходите 
от труд с пенсии. Докато през 1989 г. средната месечна пенсия по 
Кодекса на труда към средната месечна заплата е 42,32%, то през 
1995 г. вече е едва 31,17%.115

114 Константинов, Н. Социалното осигуряване в България (1951-1995). НОИ, 2011 г., с. 216
115 Пак там.
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Графика 13. 
Дял на разходите за храна към средната пенсия за прослужено време
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Според груби оценки, най-благоприятните за пенсионерите де-
сетилетия са от 1960 до 1990 г., когато разходите за храна са 50% от 
средната пенсия. В края на разглеждания период – към 1995 г., те 
са вече 60%. Но данните в графиката пропускат факта, че масовите 
(медианните) пенсии са в размер по-нисък от средната за страната 
пенсия, което означава, че относителният дял на разходите за храна 
е значително по-висок от 60%. Както подчертава авторът на изслед-
ването „Социалното осигуряване в България (1951-1995)“ Констан-
тинов, това обрича пенсионерите на полугладно съществуване.

Анализът на периода на хаос ще бъде финализиран със създа-
ването на НОИ през 1996 г., когато се оформят отделни фондове 
за различните осигурителни рискове и се прави опит (в първи-
те години успешен) плащанията от НОИ да се покриват само с 



120

постъпилите приходи от осигурителни вноски. Но до новата ре-
форма от 2000 г. осигурителният институт не само разплаща пен-
сии и обезщетения, а и отговаря за събирането на приходите, по-
ради което е много по-ангажиран и отговорен за целия процес. 
Без да се омаловажава експертизата на специалистите в НОИ, 
понастоящем институтът е само своеобразен касиер – изплаща 
толкова, колкото законът повелява.

Приватизация на осигурителната система
За посоката на осигурителните реформи в България, пък и в цяла 

Централна и Източна Европа, се борят две групи наднационални 
институции – от едната страна е Международната организация на 
труда (МОТ), която настоява за запазване на публичния характер на 
системата; от другата страна са Международният валутен фонд и 
Световната банка, които искат да се премине към капиталово упра-
вление. Вторите всъщност настояват за приватизация по подобие 
на чилийския модел. До 1998 г., когато пада правителството на Жан 
Виденов, управляващите в България се съпротивляват на натиска 
да наложат пазарни правила в тази ключова за сигурността на ра-
ботещите сфера. Единственият капиталов фонд, който се създава 
през 1996 г., е Учителският пенсионен фонд. Той изплаща пенсии 
или добавки на учителите, които се финансират от осигурителните 
им вноски. Учителският фонд е устойчив, но не работи на пазарен 
принцип, управлява се от НОИ.

След идването на власт на ОДС управляващите вече са значител-
но по-сговорчиви и са склонни да приложат всички „шокови рефор-
ми“, които налагат МВФ и Световната банка. В пенсионната система 
това е включването на втори капиталов стълб. Първоначалната идея 
е била да има капиталов елемент, в който всяко осигурено лице да 
има своя партида, а акумулираните в нея средства да не се използват 
за изплащане на настоящите пенсии. Но идеята на редица експерти 
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е била този стълб да бъде част от НОИ, което вероятно е продикту-
вано от факта, че към 1999 г., когато се обсъжда новият Кодекс за 
задължително обществено осигуряване, осигурителният институт е 
приключвал все още с бюджетен излишък и не е било нужно да се 
прави трансфер от държавния бюджет за покриване на плащанията 
на пенсиите. Излишъците е можело да се инвестират в страната с цел 
стимулиране на икономическия растеж, а с евентуалните приходи да 
се подпомогне изплащането на пенсии в бъдещ период.

Не такава е идеята на управляващите и международните инсти-
туции. Министърът на труда Иван Нейков предлага цяла нова част 
в Кодекса, която оформя тристълбовия пенсионен модел – осигу-
ряване в държавен, солидарен фонд; втори задължителен частен 
капиталов стълб и трети доброволен. Тук обаче капиталовият стълб 
е предвидено да бъде даден на частни компании. До този момент 
съществуват доброволни дружества за пенсионно осигуряване, 
но твърде малко български граждани прибягват до техните услуги, 
което ги прави икономически неатрактивни. С решението вторият 
стълб да бъде в такъв тип търговски дружества всъщност се отваря 
огромен пазар с гарантирани „клиенти“, защото управляващите 
задължават всички граждани да се осигуряват в тези фирми.

При обсъжданията в комисии към Народното събрание единстве-
ният, който оспорва тези лобистки за частните фирми текстове, е де-
путатът от Демократичната левица Руси Статков. Впоследствие в пле-
нарна зала се включват и други депутати на левицата. Но това, което 
се вижда ясно от стенограмите на НС, е, че те знаят колко е вреден 
чилийският модел, но не знаят какво друго да предложат и как да ар-
гументират по-добре тезата си за запазване на публичния образ на 
осигурителната система. Трябва да се има предвид също, че в този пе-
риод левицата е отслабена поради краха, който преживява България 
по време на нейния мандат. Никой от другите депутати в парламента 
не се вслушва в предупрежденията, които се отправят много плахо.
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Тристълбов модел на пенсионната система
Още при въвеждането на новия Кодекс за задължително об-

ществено осигуряване са въведени множество клаузи в ущърб на 
интересите на бъдещите пенсионери. Така например са предвиде-
ни три такси, които да се поемат от осигурените лица във втория 
капиталов стълб. Напомняме, че в първия стълб – солидарния, не 
се дължат никакви такси. В крайна сметка е прието да се удържат 
два вида такси: начална и инвестиционна. 

Първата лицето плаща още при удържане на всяка осигурител-
ната вноска. Т.е. плащаш на дружеството, защото му превеждаш 
пари. Обосновката за приемането на удръжка от тези средства е 
това, че с тях се осигурява обслужването на фондовете – покри-
ване на разходи по счетоводство, друга администрация, търговски 
агенти на дружествата, реклами и пр. Но НОИ извършва тази адми-
нистративна дейност в рамките на до 3% от всички средства, които 
управлява. Търговци и реклами не са му нужни, защото целта на 
публичния осигурителен институт не е да формира печалби.

Инвестиционната такса се поема от осигуреното лице, защото се 
предполага, че това е възнаграждението, което получава частното 
дружество за добрата си работа, от която осигуреното лице също 
печели – увеличава натрупаните си средства за старост. Порочен е 
обаче начинът, по който тя се формира. Дори фондовете да водят 
до загуби, осигуреното лице отново дължи тази такса, тъй като тя се 
начислява не върху евентуалния положителен резултат (печалбата), 
а върху техните осигурителни вноски плюс евентуална печалба. Т.е. 
и при загуба, генерирана от дружеството, работещите плащат 
инвестиционна такса.

Публично проблемът с таксите е повдигнат едва през 2015 г., когато 
е сформирана комисия към НС за проучване на финансовото състояние 
на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях универ-
сални и професионални пенсионни фондове. Тогава представители на 
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Комисията за финансов надзор заявяват, че от години предлагат 40% 
намаление на тези такси, но управляващите, вероятно водени от 
подбуди, различни от защитата на интересите на българските граж-
дани, не се вслушват. Аргументът на пенсионните дружества таксите 
да не се променят гласи, че евентуални нови компании, които сега 
навлизат на „осигурителния пазар“, ще бъдат поставени в неравноп-
равни условия спрямо старите, които вече са натрупали капитал 
благодарение на наложените със закон такси.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване започва 
да функционира от 2002 г. Междувременно до 2007 г. успоредно 
текат още няколко процеса, които водят до дестабилизиране на 
пенсионната система:

– Въведен е таван на осигурителния доход, върху който се 
дължат вноски. Това означава, че един човек със 100 000 лв. 
месечна заплата дължи осигуровки само върху дохода си 
до тавана, всички останали приходи са амнистирани. Дока-
то човекът с минимална работна заплата дължи осигуровки 
върху целия си доход;

– Намалени са драстично осигурителните вноски с цел облек-
чаване на работодателите. Но това води до тежък недостиг 
на средства за актуализиране и изплащане на пенсиите.
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Графика 14. 
Осигурителни вноски към първи и втори пенсионен стълб
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Както е видно от графиката, осигурителната вноска за пенсии е 
намалена от 32% през 2000 г. на 17% в края на 2007 г. Т.е. прихо-
дите, от които се изплащат пенсии, са намалени драстично, почти 
наполовина.

– Отговорността за покриване на осигуровките постепенно се 
измества от работодателя към работника. Цитираният по-го-
ре доц. Йордан Христосков критикува социалистическия пе-
риод именно за това, че е оставил осигурителната тежест ос-
новно върху работодателя. Реформите от 2000 г. и по-натам 
променят именно това. Днес тежестта е разпределена при-
близително така: работодател – 60%, работник – 40%. Като на-
меренията са съотношението да стане 50:50.
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– Със създаване на капиталов стълб част от осигурителните при-
ходи, които до този момент са ползвани за плащане на пенсии, 
се отклоняват към частните пенсионни фондове. А това още 
веднъж намалява възможността за увеличение на пенсиите.

Всичко това води до затруднено изплащане на пенсиите на 
настоящите пенсионери. И картината не може да се промени с 
никакво жонглиране с пенсионната формула. Невъзможно е и да 
се приложи друга, по-справедлива формула, поради липсата на 
финансови средства за това.

Графика 15. 
Трансфери към бюджета на НОИ и дефицит на фонд „Пенсии“ (хил. лв.)
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година, собствени изчисления

От графиката е видно, че при въвеждане на тристълбовия мо-
дел през 2000 г. не е правен допълнителен трансфер на средства 
от държавния бюджет към НОИ, тъй като не е имало дефицит във 
фонд „Пенсии“ (дясната скàла). Докато в края на разглеждания 
период дефицитът е огромен и почти половината от средства-
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та за пенсии идват от бюджета, т.е. от събраните данъци, а не 
от осигурителни вноски. Впрочем този резултат е очакван още в 
началото. При обсъжданията в Народното събрание на Кодекса 
за задължително държавно осигуряване представителят на Ми-
нистерството на финансите Димитър Нинов заявява, че МВФ и 
Световната банка ще подкрепят цялостна реформа (по същество 
приватизацията на осигурителната система), като покрият очак-
вания временен, според тях, дефицит в системата. Нито дефици-
тът е временен, нито се покрива от международни институции, 
поема го българският данъкоплатец.

#КОЙ
Пенсионни фондове не са откраднати в началото на прехода, за-

щото такива няма. Системата е била съвсем различна от настояща-
та. Някои я наричат „уравниловъчна“, но всъщност тя е значително 
по-справедлива и оставя много повече средства в населението.

Ако търсим отговорност за днешното затруднено положение на 
българските пенсионери, еднозначно можем да посочим извърше-
ните неолиберални реформи. Но ако трябва да посочим конкретна 
политическа организация, това безспорно е ОДС, което приема да 
въведе пенсионен модел, който не се прилага никъде в цивилизо-
вания свят. Всъщност след България и други държави от Централна 
и Източна Европа прилагат този експеримент, но много скоро след 
това се отказват от него и връщат пенсионното си осигуряване в 
публични ръце.

Отговорност носи и БСП, макар и значително по-малка, тъй като 
не само не се противопоставя на финансовото отслабване на НОИ, 
но и през мандата на Тройната коалиция подкрепя допълнителна-
та редукция на осигурителните вноски. Разбира се, инициативата е 
по-скоро на НДСВ, нейни са и специалистите, които предлагат и се 
борят за повече отстъпки пред работодателите.
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Трудно можем да открием и държава с подобна на българската 
данъчно-осигурителна система, която натоварва най-слабите чле-
нове на обществото и облекчава по-заможните. За да има възмож-
ност пенсиите да бъдат увеличени и днешните пенсионери да не 
носят тежестите, наследенени от прехода, трябва да бъдат извър-
шени следните промени:

1. Вторият частен пенсионен стълб да бъде премахнат или да 
премине към публичното осигуряване в Националния оси-
гурителен институт, като се запази капиталовият му характер;

2. Да бъде наложен значителен контрол над широко разпрос-
транената практика да се ползва и полага недеклариран труд. 
От 2015 г. е криминализирано укриването на осигуровки, но 
не е известен нито един случай на осъден за такова провине-
ние работодател, макар според анализ на НАП недекларира-
ният труд в България да обхваща цели 58% от работниците.

3. Да се увеличи осигурителната вноска за пенсия;
4. Премахване или минимум драстично увеличение на макси-

малния осигурителен доход. IT специалистите никъде няма 
да избягат. Навсякъде другаде ще плащат значително по-ви-
соки осигуровки и данъци.
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БСП ли изведе пациента 
от здравната система?

Гл.ас. д-р Любомир Паунов, д.м.

Резюме: Митът, че БСП е виновна за тежкото състояние на бъл-
гарското здравеопазване, е крайно време да се обори. От 1999 г. бюд- 
жетът ни в сферата се е увеличил над 25 пъти, а заболеваемост-
та и смъртността от социално-значимите заболявания расте. По 
време на т.нар. преход БСП е управлявала в по-малко от една трета 
от времето и не е партията, която изведе пациента от здравната 
система! За всички е ясно, че реформа вече няма да е ефективна, а е 
необходим един напълно нов модел на здравеопазване. 

Ключови думи: реформа, провал, реалност, СДС, ГЕРБ, БСП.

Митът, че БСП е виновна за всичко, включително и за лошото 
състояние на здравеопазването, е крайно време да бъде оборен, 
защото историята трябва да помни само истината и наше е задъл-
жението най-сетне да я кажем. Отговорът на въпроса: „БСП ли из-
веде пациента от здравната система?“ е: „Категорично не!“ и по-на-
долу ще се опитаме да дадем ясни и точни аргументи в тази посока!

От лъжите в сферата на здравеопазването (а и не само), изри-
чани над 30 години по адрес на БСП, печелят единствено капита-
листическите структури, целящи монопол и дестабилизация върху 
системата, в резултат на което да получат лични облаги на гърба на 
обикновените лекари и пациентите.

Как се появи този мит?
Митът, че БСП изведе пациента от здравната система, се появи сред 

повечето политиканстващи политици от новосформирани партии. Те 
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се упражняваха в политика на гърба на експертите с цел лично обла-
годетелстване за сметка на собствените си избиратели и всички хора, 
носещи социалното в себе си и допринесли за развитието на здравео-
пазването в България преди и след 1989 г., независимо от партийната 
си принадлежност.

Каква е обективната реалност?
Обективната реалност е, че в резултат на тези повече от 30 години 

„преход“, в момента сме в едно крайно тежко и безперспективно със-
тояние на здравеопазването, от което страдат както пациентите, така 
и лекарите. За сметка на това, от 1999 г. насам бюджетът ни за здра-
веопазване се е увеличил над 25 пъти (Таблица 1), но и смъртността 
се увеличава (Таблица 2). Най-точните критерии за това дали работи 
системата или не са заболеваемостта и смъртността на българите от 
социално-значими заболявания – сърдечносъдови, захарен диабет, 
респираторни, онкологични и неврологични. Според тези показатели 
за най-висока заболеваемост и смъртност ние сме на челните места 
в цяла Европа. За сравнение, в края на 1989 г. България е трайно в 
долната половина на всички тези негативни класации при няколко 
пъти по-нисък бюджет за здравеопазване. Сега над 90% от всички 
средства отиват не за профилактика и превенция, а за лечение, което 
е както по-скъпо, така и по-малко ефективно и води до по-неблаго-
приятни резултати. За това говори и фактът, че увеличението на бю-
джета за болничната помощ е за сметка на доболничната и е красно-
речив пример, че моделът е сбъркан и не работи. Един от стожерите 
на ефективността засяга именно ранната диагностика и прекъсване 
или лечение на заболяването в зародиш.
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Графика 16. 
Бюджет за здравеопазване и население на България
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Графика 17.
Бюджет на НЗОК и смъртност в България
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Важно е да се отбележи, че БСП има най-малка вина за това! От 
общо 9506 дни от 20.12.1990 г. до мандата на „Продължаваме про-
мяната“, партията е управлявала едва 2946 дни (по-малко от една 
трета от времето). Министър-председателите, предложени от нея, 
са само четирима, срещу осемнадесет от други политически партии 
(включително и седем служебни).

Министрите на здравеопазването след 1990 г. се задържат сред-
но по 451 дни и никой не е преминал цял мандат. От петима, успели 
да преминат половин такъв, само БСП има повече от един (двама). 
Признак за провала на ГЕРБ и СДС в здравната реформа е, че пър-
вите сменят четирима министри за един мандат, а вторите – трима. 
ГЕРБ се „славят“ и с 33-годишен бивш юрисконсулт и един иконо-
мист за здравен министър, което е още едно доказателство за тех-
ния тотален крах, политическа немощ и неграмотност в тази сфера.

Българската здравна система търпи много промени след 1990 г. 
Дотогава съществува здравеопазване от тип „Семашко“, при което 
здравните услуги са безплатни, заведенията са държавни и финан-
сирането е изцяло бюджетно.116 

В средата на деветдесетте започват т.нар. реформи, които имат 
за цел облекчаване на държавните разходи чрез децентрализа-
ция и въвеждане на осигурителната система, което е началото на 
последващия крах в здравеопазването. Така през 1999 г. се създава 
Националната здравноосигурителна каса, която работи с 88 частни 
и 312 държавни и общински здравни заведения чрез 28 регионални 
каси.117 Обективна реалност е, че това се случва точно при управле-
нието на СДС с министър-председател Иван Костов. Постъпленията 
на НЗОК се генерират най-вече от работещите в частния сектор, а 

116 Georgieva, L. и др. Bulgaria Health system review. Health Systems in Transition 9 (1). 
European observatory on health systems and policies, 2007. с. xvi, 1, 2, 3, 12.
117 Ibid и Николова, Д. Иди в моята болница. В: Капитал, 9 декември 2011.

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0
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118 Georgieva, L. и др. Bulgaria Health system review. Health Systems in Transition 9 (1). 
European observatory on health systems and policies, 2007. с. xvi, 1, 2, 3, 12
119 Лъжата, наречена здравеопазване. В: Капитал, 23.02.2018.
120 Николова, Д. Черната каса на държавата. В: Капитал, 23.02.2018.
121 Николова, Д. Най-големите болници: повече работа, но на загуба. В: Капитал, 
28.07.2017.
122 Българското здравеопазване е с най-ниско качество в ЕС. В:Капитал, 15.05.2012.

касата сключва договори със здравни заведения и по този начин 
заплаща извършените от тях услуги. Допълнителни приходи в НЗОК 
идват от държавния и местния бюджет, а местната администрация 
финансира всички здравни заведения на своя територия, които ня-
мат договор с НЗОК. Частните лечебни заведения без договор мо-
гат да предоставят здравни услуги срещу заплащане, но едно след 
друго започват да сключват такъв договор, а областните и общин-
ските здравни заведения се превръщат в „търговски дружества“, 
постепенно започват да трупат задължения и са доведени до фалит, 
а здравето става „стока“.118 

По закон гражданите започват да получават здравни услуги сре-
щу платени осигуровки, но на практика близо 50% от тях се заплащат 
директно от пациентите.119 Това се дължи на хроничните недостатъ-
ци при финансиране на болници и услуги от страна на НЗОК, главно 
заради несъобразени клинични пътеки и злоупотреби в система-
та.120 Повечето общински и областни здравни заведения в болнич-
ната и доболничната помощ започват да работят на загуба.121 Така 
от 33 европейски държави (вкл. 27-те в ЕС) България се нарежда на 
предпоследно място по качество на здравните услуги!122 

Главният нормативен документ, с който се урежда функциони-
рането на националната здравноосигурителна система, е Законът 
за здравното осигуряване. Той дефинира, че „здравното осигурява-
не е дейност по набиране на здравноосигурителни вноски и пре-
мии, управление на събраните средства и тяхното разходване за 
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заплащане на здравни дейности, услуги и стоки, предвидени в този 
закон, в националните рамкови договори (НРД) и в застраховател-
ните договори.“123 

Друга обективна реалност е, че БСП е приемник на БКП, а пре-
ди 1989 г. бяхме на челно място по ниво на здравеопазване. За 
да бъде направена оценка на настоящето и бъдещето, е важно да 
се познават фактите. „Обществените преустройства не се пра-
вят в името на догми, а заради действителната ефективност, 
която основателно се очаква да бъде постигната от тях. Всяка 
реорганизация би трябвало да се извършва само въз основа на 
задълбочени конкретни анализи, които да установят несъсто-
ятелността на съществуващата система и несъответстви-
ето ѝ на целите, които преследва.“ – това се открива в бележ-
ките на д-р Владимир Калайджиев по доклада на министъра на 
здравеопазването Ангел Тодоров за предлаганата реорганизация 
на хигиенно-епидемиологичната служба, 28.05.1971124. Идеите на 
реформата са плод на внимателно проучване на системата на об-
щественото здравеопазване в други страни и консултации с во-
дещите специалисти на България. Д-р Калайджиев се запознава 
обстойно с организацията на санитарните служби в Европа – чрез 
материали и доклади на Световната здравна организация за на-
ционалните служби, лично участие в регионални срещи (напр. 
Symposium on Sanitary Inspection Services, Copenhagen 20-24 April 
1964), посещения в Чехословакия, Полша, Дания, Великобрита-
ния, Франция и други. Интересът към опита на света, свободното 
владеене на английски, френски и руски език и широките между-
народни контакти му позволяват да подбира най-перспективните 

123 Закон за здравното осигуряване, обн. ДВ., бр. 70 от 19.06.1998 г., посл. изм. и доп. 
ДВ. бр. 102 от 21.12.2012 г.
124 Здравеопазването – първият опит за реформа. Достъпен от: https://vladimirkalay-
djiev.wordpress.com/1-2/

https://vladimirkalaydjiev.wordpress.com/1-2/
https://vladimirkalaydjiev.wordpress.com/1-2/
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идеи, годни да работят в българските условия. В подготовката на 
реформата участват най-компетентните специалисти на България 
в тази област: Мирчо Луканов (директор на Института по хигиена 
на труда), Жорж Стефанов (директор на Института по комунална 
хигиена), Борис Янев (директор на Института по училищна хигие-
на), Ташо Ташев (директор на Института по хранене), Сава Жеков 
(микробиология на храненето), Веселин Денчев (имунолог в НЦЗ-
ПБ), специалистите от МНЗ д-р Ленчо Якимов и Стоян Коритаров, 
млади по това време специалисти като Мирослав Попов, Богдан 
Петрунов, Тодор Попов, Петър Петров, Петър Георгиев, Атанас 
Джеджев и други. По-надолу в текста ще бъде представена и се-
гашната оценка на СЗО за здравеопазването в България, както и 
„личностите“, които правят сегашната „реформа“. Събитията, за 
които става дума в този документ, се отнасят за периода 1962 – 
1972 г. – времето на мащабна, изпреварила времето си и най-ве-
че работеща реформа в българското здравеопазване, оглавена и 
упорито провеждана от споменатите ерудирани личности.

В словото си от 22.11.2006 г. акад. Богдан Петрунов, директор на 
Националния център по заразни и паразитни болести, произнесе-
но на честването на 85-годишнината на д-р Калайджиев, отново го 
посочва като пример за висок професионализъм и морал.125

В свое интервю за www.economist.bg от 24.09.2013 г. Димитър Ни-
нов, доктор по икономика, старши научен сътрудник и член на СИБ 
отбелязва, че дори и според противоречивите и печално известни 
американски икономисти – Ричард Ран и Роналд Ът126, опитът за рефор-
ма е довел до ограничен достъп на значителна част от населението и 
най-вече на нискодоходните групи от него до необходимите му здрав-

125 Здравеопазването – първият опит за реформа. Достъпен от: https://vladimirkalay-
djiev.wordpress.com/1-2/
126 Ран, Р., Ът, Р. Доклад за икономически растеж и преход към пазарна икономика в 
България. Фондация на Националната камара на САЩ, София, 1990.

https://vladimirkalaydjiev.wordpress.com/1-2/
https://vladimirkalaydjiev.wordpress.com/1-2/
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ни услуги – най-същественото отстъпление от модела на неефективна-
та, но работеща система за здравеопазване до 1989 г.127 

Обективна реалност за резултата от „реформата“ в здравеопаз-
ването е и анализът на Световната банка от 2015 г.128, според който 
здравните показатели на българите са се влошили в сравнение с осем-
десетте години на миналия век. Тогава те са били по-близо до средни-
те показатели на старите членки на ЕС в сравнение със съседните на 
България страни. Преди „прехода“ продължителността на живота у нас 
е била с три години по-ниска от тази в петнадесетте западни членки на 
ЕС и с две години по-висока от тази в Унгария. Понастоящем разликата 
в продължителността на живота между България и старите страни от 
ЕС е почти 8 години, а в Унгария вече живеят по-дълго, отколкото тук. 
Картината е особено критична и при най-често срещаните хронични 
заболявания и причини за смъртност – сърдечносъдовите болести. 
Леталитетът от тези диагнози при българите под 64 г., т.е. в работос-
пособна възраст, е по-висока в момента в сравнение с осемдесетте 
години, докато в останалите страни в Европа тя е спаднала. Данните са 
стряскащи – през 2010 г. у нас от сърдечносъдови болести са починали 
пет пъти повече хора под 64 г. в сравнение с ЕС и 65% повече, откол-
кото в съседните на България страни.

Реалността нямаше да бъде обективна, ако се разглеждаше 
едностранно от членове на една политическа партия, но през го-
дините аргументирано мнение за това кой носи вината изказват 

127 Нинов, Д. Здравеопазването в България – нерешени проблеми, основни причини 
и насоки за решения. Съюз на икономистите в България, 24.09.2013. Достъпен от: 
https://bgeconomist.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE
%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0
%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B-
D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5/
128 България е с най-много болници и най-лоши здравни показатели в ЕС. Дарик Нюз, 
01.06.2015. Достъпен от: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bylgariq-e-s-naj-mnogo-
bolnici-i-naj-loshi-zdravni-pokazateli-v-es-1446017

https://bgeconomist.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5/
https://bgeconomist.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5/
https://bgeconomist.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5/
https://bgeconomist.bg/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5/
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bylgariq-e-s-naj-mnogo-bolnici-i-naj-loshi-zdravni-pokazateli-v-es-1446017
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bylgariq-e-s-naj-mnogo-bolnici-i-naj-loshi-zdravni-pokazateli-v-es-1446017
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129 Виткова, М. Днес харчим повече пари за здраве, а получаваме по-малко и по-ло-
ши услуги. В: Сега, 14.04.2014г. Достъпен от: https://old.segabg.com/article.php?issueid
=1166&sectionid=6&id=00002
130 Гайдарски и всички управляващи: Костов съсипа здравеопазването, ние го възстано-
вяваме, 28.02.2007. Достъпен от: https://www.vesti.bg/novini/v-narodnoto-sybranie-se-ra-
ziskva-vneseniiat-ot-opoziciiata-proekt-za-vot-na-nedoverie-kym-pravitelstvoto-1012162

най-различни експерти и министри на здравеопазването, предсе-
датели на БЛС, водещи медии, доклади на СЗО и Европейската ко-
мисия, Световната банка.

Според д-р Мими Виткова129„ние сбъркахме и не си поставихме 
ясни цели в началото на реформата“. Смяната на модела на фи-
нансиране от „данъчен“ на „осигурителен“ не е цел. Целта на ре-
формата би трябвало да бъде по-добро здраве за хората, а всички 
показатели говорят точно обратното. Според нея „пълното безхабе-
рие е на всички политически партии за натрупване на проблеми в 
годините и за предприемане на ефективни действия за тяхното 
решаване и отиваме на избори, за да отречем всичко свършено от 
предишната власт“. Когато болниците са били 200, сме твърдели, 
че са много, а вече са били близо 400. Какво е това безконтролно 
строителство на болници, и то само в големите градове? Завършва-
щите лекари заминават за чужбина, докторите от провинцията ид-
ват в големите градове и вече имаме цели региони в страната, които 
са без медицинска помощ. По нейни думи, през 1996 г., когато още 
има държавни предприятия за доставка на лекарства, дистрибуци-
ята я поема държавата, а собствените ѝ фирми е можело да бъдат 
накарани да работят на себестойност, без печалба. Днес МЗ и НЗОК 
плащат колосални суми за дистрибуция на медикаменти на частни 
фирми, а парите са от джоба на гражданите. 

От изказвания на известния хирург и друг бивш министър проф. 
Гайдарски130 става ясно, че проблемите в здравеопазването са били 
заложени в здравния модел от 1999 г. С началото на реформите 

https://www.vesti.bg/novini/v-narodnoto-sybranie-se-raziskva-vneseniiat-ot-opoziciiata-proekt-za-vot-na-nedoverie-kym-pravitelstvoto-1012162
https://www.vesti.bg/novini/v-narodnoto-sybranie-se-raziskva-vneseniiat-ot-opoziciiata-proekt-za-vot-na-nedoverie-kym-pravitelstvoto-1012162
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в тази сфера при управлението на кабинета на Иван Костов 
се разбива и разпокъсва единният механизъм на българско-
то здравеопазване. Правителството на Иван Костов е действало 
„авантюристично, волунтаристично, без финансова подготовка, без 
готовност на лекарското съсловие и на пациентите“, а това е струва-
ло изключително много за здравето на българите и е поставило под 
въпрос основни принципи на здравеопазването като солидарност, 
достъпност и качество на здравната услуга. Участъковите лекари са 
били заменени с общопрактикуващи, които рядко се срещат в Ев-
ропа. Закриват се поликлиниките и на тяхно място се създават ДКЦ-
та. На 1 януари 2000 г., отново по времето на Иван Костов и СДС, 
е създаден хаос в ТЕЛК с Кодекса за социално осигуряване, който 
извършва нещо уникално в света – голямата част от българските 
пенсионери да бъдат репенсионирани на 90 години. ТЕЛК-овете 
са поставени в ситуация, като са превърнати в експертни комисии 
на пенсионираните граждани в България. В интервю за в. „24 часа“ 
от 04.11.2021 проф. Гайдарски добавя, че клиничните пътеки са 
най-изостаналата система в света131.

Д-р Антония Първанова също през 2007 г. потвърждава, че 
здравноосигурителният модел от 1999 г. е бил с безкрайно мно-
го пороци – без обезпечаване, без приоритети и без политика, без 
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за прилагане132 

По време на своето управление партия ГЕРБ продължава про-
вала на СДС в здравната реформа. Изборът за шефове на лечебни 
заведения на хора, които не са лекари, затвърждава политическо-
то безсилие на ГЕРБ (един лекар може да разбира от икономика, 
защото сегашната здравна система го прави ежедневно и такъв, 

131 Костова, К. Проф. Радослав Гайдарски: клиничните пътеки са най-изостаналата сис-
тема в света. В: 24 часа, 04.11.2021. Достъпен от: https://www.24sofia.bg/Article/10358499
132 Гайдарски и всички управляващи: Костов съсипа здравеопазването, ние го възста-
новяваме, 28.02.2007.

https://www.24sofia.bg/Article/10358499
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133 Андреева, Т. Над 4000 души са в лùстата на чакащите за лечение. В: Лице в лице, 
bTV, 30.01.2017г. Достъпен от: https://btvnovinite.bg/bulgaria/tanja-andreeva-nad-4000-
dushi-sa-v-lista-za-chakashti-za-lechenie.html
134 Сербезова, А. Увеличаването на броя на болниците е предпоставка за недос-
тиг на кадри. В: Дарик Нюз, 22.03.2022. Достъпен от: https://dariknews.bg/novini/
bylgariia/serbezova-uvelichavaneto-na-broia-na-bolnicite-e-predpostavka-za-ne-
dostig-na-kadri-2304511

но един икономист никога няма да знае какво е от вътрешната 
страна на системата). Абсурдните решения и политики се „нижат“ 
една след друга.

Пример за това е създаването на листа на чакащите. Според д-р 
Таня Андреева, бивш министър на задравеопазването133, те вече са 
били над 4000 души. По думите ѝ, ако трябва приоритетно да се 
обслужват само спешните случаи, трябва да сложим край на цялото 
здравеопазване. „И до момента имаше т.нар. планови операции и 
прием, сега имаме лùста на чакащи, защото няма финансиране“, 
пояснява д-р Андреева. 

Продължилите несполучливи опити за реформи на ГЕРБ (особе-
но при д-р П. Москов, тогавашен член на ДСБ) продължават с въвеж-
дане на пръстовите отпечатъци в края на 2016 г., а малко по-късно 
те са премахнати. Тук сполучливо е използван експерименталният 
метод проба-грешка, който е крайно неуместен в тази сфера.

Министър проф. Асена Сербезова също коментира тежкото 
положение на българското здравеопазване, унаследено от ГЕРБ 
и СДС, а по-късно и от тяхната коалиция. Увеличаването на броя 
на лечебните заведения създава предпоставки за недостиг на 
медицински специалисти. Това казва в националния пресклуб 
на БТА проф. Сербезова134 в дискусия, посветена на липсата на 
медицински кадри. Тя посочва, че България е на първо място в 
ЕС по брой на хоспитализации на година – 346 на 1000 души, а 
използваемостта на болничните легла е малко над половината. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/tanja-andreeva-nad-4000-dushi-sa-v-lista-za-chakashti-za-lechenie.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/tanja-andreeva-nad-4000-dushi-sa-v-lista-za-chakashti-za-lechenie.html
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/serbezova-uvelichavaneto-na-broia-na-bolnicite-e-predpostavka-za-nedostig-na-kadri-2304511
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/serbezova-uvelichavaneto-na-broia-na-bolnicite-e-predpostavka-za-nedostig-na-kadri-2304511
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/serbezova-uvelichavaneto-na-broia-na-bolnicite-e-predpostavka-za-nedostig-na-kadri-2304511
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Водещо място има страната ни и по брой болнични легла, което 
е с 45% повече в сравнение със страните от ЕС. Проф. Сербезо-
ва допълва, че осигуряването на медицински специалисти не се 
ограничава само до „производството“ им от университетите, а 
се отнася и до правилното им разпределение по области, при-
добиването на необходимата квалификация, осигуряването на 
условия за професионалното им развитие, мотивация, стимули-
ране за оставане и привличане на медицински кадри в опреде-
лени региони в страната. Процесът на миграция на медицински 
специалисти трудно може да бъде спрян, но можем да създа-
дем условия този процес да се ограничи, допълва тя. Като крат-
косрочни мерки посочва оптимизиране на броя на болниците, 
а като средносрочни – повишаване на приема на медицински 
сестри, облекчаване на труда им и повишаване на възнаграж-
дението им. В друго интервю135 проф. Сербезова споменава, че 
за 2022 година сме договорили ресурс в първичната медицин-
ска помощ по отношение на детското и майчиното здравеопаз-
ване от 79 млн. лева – с 38% повече спрямо миналата година, 
а в специализираната първична помощ увеличението е около 
60%. Общо за 2022 година заложените средства, според ми-
нистър Сербезова, са 267 млн. лева (с 27% увеличение), като 
се договаря увеличение и на клинични пътеки. Всичко това 
потвърждава тезата, че парите за здравеопазване непрекъсна-
то се увеличават, но все не стигат и необходимостта е от един 
напълно нов модел!

Ако в споменатите изказвания се изразява и известна доза су-
бективизъм, защото са представени от политически ангажирани 

135 Предлагат пакет от допълнителни изследвания за профилактика на деца и бре-
менни жени. В:Дарик Нюз, 24.03.2022. Достъпен от: https://dariknews.bg/novini/byl-
gariia/predlagat-paket-ot-dopylnitelni-izsledvaniia-za-profilaktika-na-deca-i-bremen-
ni-zheni-2304864

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/predlagat-paket-ot-dopylnitelni-izsledvaniia-za-profilaktika-na-deca-i-bremenni-zheni-2304864
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/predlagat-paket-ot-dopylnitelni-izsledvaniia-za-profilaktika-na-deca-i-bremenni-zheni-2304864
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/predlagat-paket-ot-dopylnitelni-izsledvaniia-za-profilaktika-na-deca-i-bremenni-zheni-2304864
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136 България - столица на смъртността. Дарик Нюз, 18.12.2015. Достъпен от: https://
dariknews.bg/novini/komentar/bylgariq-stolica-na-smyrtnostta-1537801
137 Болгария: Характеристики здоровья и благополучия населения / Bulgaria: Profile 
of health and well-being (2017). СЗО, 2017. Достъпен от: https://www.euro.who.int/ru/
countries/bulgaria/publications/bulgaria-profile-of-health-and-well-being-2017
138 Шарков, А. Черните дупки в здравеопазването. В: 168 часа, 18.05.2018. Достъпен 
от: https://www.168chasa.bg/article/6865664
139 Цеков, Н. Стряскащи факти за българското здравеопазване. В: Дойче Веле, 
04.07.2018. Достъпен от: https://www.dw.com/bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D
1%81%D0%BA%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%-
D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/a-44515657
140 Атанасов, И. България заделя 8% от БВП за здраве, но половината идват от джоба 
на пациента. В: Барикада, 15.02.2017. Достъпен от: https://baricada.org/2017/02/15/
balgaria-zadelya-8-ot-bvp-za-zdrave/#sidr-nav
141 България е втора в света и първа в Европа по смъртност от COVID-19. В: Оф нюз, 
23.03.2021. Достъпен от: https://offnews.bg/zdrave/dzhons-hopkins-balgaria-e-vtora-v-
sveta-i-parva-v-evropa-po-smart-748373.html
142 Над 70% от болниците в България изпитват недостиг на лекари и сестри. В:Дарик 
Нюз, 22.03.2022. Достъпен от: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/nad-70-ot-bolnic-
ite-v-bylgariia-izpitvat-nedostig-na-lekari-i-sestri-2304482

личности, независимо че са експерти в сферата на здравеопазване-
то, то в: посочения анализ на Световната банка от 2015 г., кореспон-
денцията от София на агенция Франс прес136 и данните на НСИ от 
същата година, доклада на СЗО за България 2017 г.137, изказванията 
на макроикономиста Аркади Шарков138 и на доц. Христо Хинков – 
шеф на Националния център по обществено здраве и анализи от 
2018 г.139, доклада на Европейската комисия140 и данните на универ-
ситета „Джон Хопкинс“141 от 2021 г. и анкетата „Индекс на болници-
те“ от 2022 г., цитирана от социологическата агенция „Галъп интер-
нешънъл“142, такъв няма как да бъде налице, а те са най-красноре-
чив пример за обективната реалност.

Според кореспонденция от София на агенция „Франс прес“ от 
2015 г. България е европейската страна членка с най-много болници 

https://dariknews.bg/novini/komentar/bylgariq-stolica-na-smyrtnostta-1537801
https://dariknews.bg/novini/komentar/bylgariq-stolica-na-smyrtnostta-1537801
https://www.euro.who.int/ru/countries/bulgaria/publications/bulgaria-profile-of-health-and-well-being-2017
https://www.euro.who.int/ru/countries/bulgaria/publications/bulgaria-profile-of-health-and-well-being-2017
https://www.168chasa.bg/article/6865664
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на глава от населението143. Това обаче не ѝ пречи да е с най-висо-
ка смъртност в ЕС. Агенция „Франс прес“ дори определя България 
като „европейска столица на смъртността“. Здравеопазването 
предизвиква истинско главоболие у българите. „Въпреки масивни-
те инвестиции в здравния сектор и най-многото болници на глава 
от населението в целия ЕС, България има най-високия процент на 
смъртност сред страните от Общността“, пише „Франс прес“ в 
кореспонденция от София. Според данни на НСИ от същата година 
(по време на второто правителство на ГЕРБ), с 15 смъртни случая 
на 1000 души страната е първа в ЕС по този показател, при това от 
близо десетилетие насам.

Според доклад на СЗО през 2017 г.144, проследяващ състоянието 
на здравеопазването в България за периода 1985–2013 г., страна-
та ни вече оглававя почти всички негативни класации в тази сфе-
ра – по обща и младежка смъртност; леталитет от злокачествени 
новообразувания като рак на простатата, дебело черво и ректум, 
бял дроб и горни дихателни пътища, шийка на матката; хронични 
болести и др. Интересна е и тенденцията за намалена консумация 
на алкохол 1985–1999 г., след което тя разко се покачва нагоре. От 
друга страна, според СЗО, разполагаме с най-много болнични лег-
ла, лекари и стоматолози на 100 000 души (фиг. 1-12; таблица 3):

143 България - столица на смъртността. В: Дарик Нюз, 18.12.2015. Достъпен от: https://
dariknews.bg/novini/komentar/bylgariq-stolica-na-smyrtnostta-1537801
144 Болгария: Характеристики здоровья и благополучия населения /Bulgaria: Profile 
of health and well-being (2017). СЗО, 2017. Достъпен от: https://www.euro.who.int/ru/
countries/bulgaria/publications/bulgaria-profile-of-health-and-well-being-2017
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https://dariknews.bg/novini/komentar/bylgariq-stolica-na-smyrtnostta-1537801
https://www.euro.who.int/ru/countries/bulgaria/publications/bulgaria-profile-of-health-and-well-being-2017
https://www.euro.who.int/ru/countries/bulgaria/publications/bulgaria-profile-of-health-and-well-being-2017
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Графика 18. 
Извадка от доклад на СЗО за здравеопазването в България.
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Графика 1. Общ коефициент на 
смъртност, България, Европейски регион 
на СЗО и ЕС-13, 1985 -2013 г.
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Графика 2. Детска смъртност на 1000 
живородени, България, Европейски 
регион на СЗО и ЕС-13, 1985 -2013 г.
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Графика 3. Стандартизиран по възраст 
коефициент на смъртност, причинена 
от злокачествени образувания, за 
всички възрастови групи, на 100 000 
души,  България, Европейски регион на 
СЗО и ЕС-13, 1985 -2013 г.
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Графика 4. Стандартизиран по възраст 
коефициент на смъртност, причинена 
от злокачествеи образувания на 
трахеята, на бронхите и белите дробове 
сред мъжете на възраст 0-64 години, на 
100 00 души, България, Европейски 
регион на СЗО и ЕС-13, 1985 -2013 г.
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Графика 5. Стандартизиран по възраст 
коефициент на смъртност, причинена 
от рак на дебелото черво, на ректума 
и ануса, за всички възрастови групи, 
на 100 000 души от населението, 
България, Европейски регион на СЗО и 
ЕС-13, 1985 -2013 г.
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Графика 6. Стандартизиран по възраст 
коефициент на смъртност, причинена 
от рак на простата, за всички 
възрастови групи, на 100 000 души от 
населението, България, Европейски 
регион на СЗО и ЕС-13, 1985 -2013 г.

П
о 

ди
аг

он
ал

: С
та

нд
ар

ти
зи

ра
н 

по
 в

ъз
ра

ст
 

ко
еф

иц
ие

нт
 н

а 
см

ър
тн

ос
т н

а 
10

0 
00

0 
 д

уш
и

Графика 7. Стандартизиран по възраст 
коефициент на смъртност, причинена от 
хронични заболявания на черния дроб 
и цироза на черния дроб, за всички 
възрастови групи, на 100 000 души от 
населението, България, Европейски 
регион на СЗО и ЕС-13, 1985 -2013 г.
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Графика 8. Стандартизиран по възраст 
коефициент на смъртност, причинена 
от злокачествени образувания при 
мъжете на възраст между 0-64 години, 
на 100 000 души, България, Европейски 
регион на СЗО и ЕС-13, 1985 -2013 г.
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Графика 9. Стандартизиран по 
възраст коефициент на смъртност, 
причинена от
злокачествени образувания при 
жените на възраст между 0-64 
години, на 100 000 души, България, 
Европейски регион на СЗО и ЕС-13, 
1985 -2013 г.
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Графика 10. Стандартизиран по 
възраст коефициент на смъртност, 
причинена от рак на трахеята, на 
бронхите и белите дробове сред 
мъжете на възраст 0-64 години, на 
100 000 души, България, Европейски 
регион на СЗО и ЕС-13, 1985 -2013 г.
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Графика 11. Стандартизиран по 
възраст коефициент на смъртност, 
причинена от рак на шийката на 
матката сред мъжете на възраст 
0-64 години на 100 000 души, 
България, Европейски регион на СЗО 
и ЕС-13, 1985 -2013 г.
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Графика 12. Консумация на алкохол 
в литри чист спирт, на човек от 
населението на възраст от 15 
години нагоре, България, 
Европейски регион на СЗО и ЕС-13, 
1985 -2013 г.
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Таблица 3.

България

2000 г. 2014 г.
Изменение на 
показателите 
в сравнение 

с 2000 г.

Европейски 
регион СЗО ЕС-13

Брой болнични легла на 100 000 души

Брой лекари на 100 000 души
Брой стоматолози на 100 000 души

Брой медицински сестри на 100 000 души
Брой акушерки на 100 000 души

Брой изписани на 100 жители
Средна продължителност на болничния 
престой за всички болници  /в дни/

 
Брой на амбулаторни посещения на човек на година

Съвкупни разходи за здравеопазване от БВП

Съвкупни разходи за здравеопазване, 
вкл. ПЧП, САЩ, на човек от населението

Рзходи на публичния сектор в % от 
съвкупните разходи за здравеопазване

Собствени разходи на домакинствата като 
част от съвкупните разходи за здравеопазване

741,1

336,9

83,0

435,9

50, 6

15,4

11,5

5,4

6,1

384,2

60,0

39,1

713,0

398,7 

97,7

485,0

45,2

32,2

5,4

5,9

8,4

1398,9

54,6

44,2

-4 %

+ 18 % 

+ 18 %

+ 11 %

- 11 %

+ 109 %

-53 %

+ 9 %

+ 38 %

+ 264 %

–10 %

+13 %

553,9

322,3 

53,4

740,4

39,9

17,9

8,7

7,6

8,2

2574,7

67,9

26,6

637,3

286,6 

58,0

614,6

38,0

19,7

7,5

7,5

6,8

1595,9

72,9

23,2

При отсъствитето на данни за 2000 г. като модел служи 1999 г.
При отсъствитето на данни за 2000 г. като модел служи 1999 г.

Основни показатели по отношение на ресурсите в здравеопазването, използваните услуги в здравеопазването 
и разходите за нуждите на здравеопазването, България, Европейски регион на СЗО и ЕС-13, 2014 г.

В свое изказване от 18.05.2018 г. за в. „168 часа“145 Аркади Шарков отбе-
лязва също растящите разходи за здравеопазване и липсата на рефор-
ми. Споменава и че предвиденият бюджет за лекарства между 2012 
и 2015 г. е нараснал с 53% (в повечето време – управление на ГЕРБ), 
а в края на всяка година отчетеният е с 15–20% повече. През 2018 г. 
България заема първо място с Унгария в ЕС по разходи за лекарства като 
процент от БВП за здравеопазване (фиг.12). Въпреки това, сме на първо 
място по смъртност от сърдечносъдови заболявания. През 2016 г., на-
пример, те са около 65% от всички, докато в страни като Дания и Фран-
ция този дял е едва 25%. Икономистът отбелязва и резкия спад в броя 
на медицинските сестри след 1999 г. (по време на управлението на СДС).

145 Шарков, А. Черните дупки в здравеопазването. В: 168 часа, 18.05.2018. Достъпен 
от: https://www.168chasa.bg/article/6865664

https://www.168chasa.bg/article/6865664


147

146 Цеков, Н. Стряскащи факти за българското здравеопазване. В: Дойче Веле, 
04.07.2018. Достъпен от: https://www.dw.com/bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D
1%81%D0%BA%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-
%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%-
D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/a-44515657

Графика 19. 
Касово изпълнение на бюджета за лекарства на НЗОК г.
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В свое интервю доц. Христо Хинков146, шеф на Националния 
център по обществено здраве и анализи, отбелязва, че силно-
то застаряване и свързаното с него нарастване на смъртността 
поставят българите сред шестте най-бързо топящи се нации в 
света. По коефициент на обща смъртност страната отдавна заема 
тревожното второ място. А общата предвидима смъртност в Бъл-
гария през последните години е два пъти по-висока от средните 
стойности за Европейския съюз, посочва доц. Хинков. Също така 
обяснява, че „смъртта е предвидима, ако в светлината на ме-
дицинските знания и технологии всички или повечето смъртни 

https://www.dw.com/bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/a-44515657
https://www.dw.com/bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/a-44515657
https://www.dw.com/bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/a-44515657
https://www.dw.com/bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/a-44515657
https://www.dw.com/bg/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/a-44515657
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случаи могат да бъдат избегнати чрез качествено здравео-
пазване“. Положението в България е толкова сериозно най-ве-
че заради свръхвисоката смъртност вследствие на мозъчни ин-
султи. Началникът на Клиниката по кардиология в ИСУЛ проф. 
Асен Гудев посочва в тази връзка, че „поне 80% от инсултите 
в България биха могли да бъдат предотвратени, защото това 
фатално заболяване в голяма степен се дължи на липсата на 
превенция и мерки от страна на потърпевшите, на здравна-
та система и на акцизното законодателство“. България заема 
девето място сред 189 държави по употреба на алкохол на глава 
от населението и дванадесето място по тютюнопушене, уточня-
ва доц. Хинков, цитирайки данни от последните международни 
сравнителни анализи. В същата статия софийският представи-
тел на Световната здравна организация доц. Михаил Околийски 
посочва, че Мисията на Световната здравна организация, по-
сетила София, е обяснила на правителството, че е абсолютно 
недопустимо доплащането да надвишава 15% от отделяните за 
здравната система средства. За справка, в сайта „Барикада“ от 
15.02.2017 г. е отбелязано, че за 2014 г. българите доплащат 45.8%, 
докато румънците – 19.9%. (фигура 14). Доц. Околийски допълва, 
че Мисията е препоръчала много от дейностите, извършвани в 
българските болници, да бъдат прехвърлени в доболничната по-
мощ и отбелязва тревожния факт, че явно се пренебрегва про-
филактиката на най-честите и опасни заболявания. Здравната 
каса като монополист заделя само 1,8% от бюджета си за изслед-
вания, профилактични прегледи и насърчаване на здравослов-
ния начин на живот.147

147 Болгария: Характеристики здоровья и благополучия населения/Bulgaria: Profile of 
health and well-being. СЗО, 2017. Достъпен от: https://www.euro.who.int/ru/countries/
bulgaria/publications/bulgaria-profile-of-health-and-well-being-2017

https://www.euro.who.int/ru/countries/bulgaria/publications/bulgaria-profile-of-health-and-well-being-2017
https://www.euro.who.int/ru/countries/bulgaria/publications/bulgaria-profile-of-health-and-well-being-2017
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148 Атанасов, И. България заделя 8% от БВП за здраве, но половината идват от джоба 
на пациента. В: Барикада, 15.02.2017. Достъпен от: https://baricada.org/2017/02/15/
balgaria-zadelya-8-ot-bvp-za-zdrave/#sidr-nav

Графика 20. 
Доплащане за здравни услуги от населението в България

България Румъния

Здравни вноски

Държавен бюджет

Доплащания 
от пациента

Други45.8%

8.8%

44.2%
14.9% 64.4%

19.9%

Така се достига и до един от последните (за щастие) провали на 
правителството на ГЕРБ – COVID-19. Средната продължителност на 
живота в България след началото на пандемията от коронавирус (коя-
то и преди това е била най-ниска в Европа) допълнително е спаднала, 
при това с рекордните 1.5 години, в сравнение с 2019 г. и сега перспек-
тивата пред българите е да живеят със седем години по-кратко (73.6) 
от средния европеец (80.6). Сривът е най-високият в Европа (два пъти 
средният) и освен с рекордната смъртност от COVID-19 се обяснява 
със слабата ефективност на българското здравеопазване, която води 
до повече от средните за ЕС смъртни случаи от лечими и предотвра-
тими заболявания. Изтъква се, че смъртността от COVID-19 е с 65% 
по-висока от средната за Съюза и докато през първата вълна през 
2020 г. свързаните с пандемията починали в България са били 6% от 
всички умирания, през втората – в края на същата година, те са дос-
тигнали 89%. До този извод стига доклад на Европейската комисия за 
състоянието на здравеопазването в ЕС (публикуван в края на 2021 г.148). 

https://baricada.org/2017/02/15/balgaria-zadelya-8-ot-bvp-za-zdrave/#sidr-nav
https://baricada.org/2017/02/15/balgaria-zadelya-8-ot-bvp-za-zdrave/#sidr-nav


150

Според него, въпреки значителното повишаване на разходите за здра-
веопазване в България, те остават най-ниските в Европа, а липсата на 
превенция обрича българите на страдания от заболявания, които биха 
могли да избегнат или да се излекуват, както и да водят по-качествен 
живот. Основният упрек срещу здравната система в България е нейната 
ниска ефективност. „През последното десетилетие няма видимо нама-
ление на смъртните случаи от лечими заболявания, като нивата са зна-
чително над средните за ЕС“, посочва докладът. Българите, които умират 
от лечими заболявания, са два пъти повече от останалите европейци, 
особено що се отнася до инфарктите и инсултите. 42% от починалите 
стават жертва на двете заболявания, следвани от 10% от рак на де-
белото черво. И трите заболявания се смятат за избежни и лечими. 
Същият доклад не пропуска и политиката в сферата на злокачестве-
ните заболявания и тяхната превенция и профилактика. Според него 
преживяемостта на онкологичните болни в България е по-ниска от 
средноевропейската при всички най-често срещани видове рак, като 
разликата е особено фрапираща при този на белия дроб, където в на-
шата държава преживяват 8% от пациентите, докато в ЕС средно те са 
15%. „Тези относително ниски нива на преживяемост могат да се дъл-
жат отчасти на недостатъците в скрининговите програми и недостига 
на източници на здравната система, насочени към ранно откриване и 
диагностика“, се казва в доклада, като се добавя, че България все още 
не е разработила национален план за контрол на рака. 

По данни на университета „Джон Хопкинс“ от март 2021 г.149 Бъл-
гария е на първо място по смъртност от COVID-19 на 100 000 в Ев-
ропа и на второ в света (фигура 15). 

149 „Джонс Хопкинс“: България е втора в света и първа в Европа по смъртност от 
COVID-19. В: „Оф нюз“, 23.03.2021. Достъпен от: https://offnews.bg/zdrave/dzhons-hop-
kins-balgaria-e-vtora-v-sveta-i-parva-v-evropa-po-smart-748373.html

https://offnews.bg/zdrave/dzhons-hopkins-balgaria-e-vtora-v-sveta-i-parva-v-evropa-po-smart-748373.html
https://offnews.bg/zdrave/dzhons-hopkins-balgaria-e-vtora-v-sveta-i-parva-v-evropa-po-smart-748373.html
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150 Над 70% от болниците в България изпитват недостиг на лекари и сестри. В: Дарик 
Нюз, 22.03.2022. Достъпен от: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/nad-70-ot-bolnic-
ite-v-bylgariia-izpitvat-nedostig-na-lekari-i-sestri-2304482

Графика 21. 
Смъртност от COVID-19 по света за 2021 г. 

Мексико
България

Перу
Южна Африка

Унгария
Италия

Германия
Индонезия
Колумбия

Румъния
Бразилия

Аржентина
Полша

Испания
Франция

Русия
Украйна

Съединени Щати
Чехия

4.0%
Смъртност: 9.0%

3.4%
3.4%

3.2%
3.1%

2.8%
2.7%

2.7%
2.5%
2.5%
2.4%
2.4%

2.3%

2.2%
2.1%

2.0%
1.8%

1.7%

Анкетата „Индекс на болниците“150, проведена през февруари 
и март 2022 г., показва острия кадрови дефицит, който изпитват 
болниците в страната (25). Над 73% от лечебните заведения са за-
явили, че имат недостиг на лекари, а около 90% – на медицински 
сестри. Това води до изтощаване на персонала и влошава качест-
вото на оказваните грижи за пациентите. Близо 42% от анкети-
раните болници заявяват, че е налице и текучество сред меди-
цинските специалисти в тях. Сред основните причини за това са 
достигане на пенсионна възраст (39%), заплащането (36%), работа 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/nad-70-ot-bolnicite-v-bylgariia-izpitvat-nedostig-na-lekari-i-sestri-2304482
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/nad-70-ot-bolnicite-v-bylgariia-izpitvat-nedostig-na-lekari-i-sestri-2304482
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в друго лечебно заведение (17%), пренатоварване (14%), разкри-
ване на нови структури (11%).

Още по-голям е проблемът с дефицита на медицински сестри. 
Недостиг на този вид кадри заявяват близо 90% от анкетираните 
болници. Като специалностите с остър недостиг са посочени: 
„Анестезиология и интензивно лечение“, АГ, „Хирургия“, „Педи-
атрия“, „Вътрешни болести“, „Неврология“, „Спешна медицина“, 
„Психиатрия“. Основната мярка за справяне с кадровия дефицит, 
според мениджърите, е по-доброто заплащане на специалистите. 
Aнкетираните мениджъри са единодушни, че са нужни и проме-
ни в болничната система. 68% смятат, че трябва да се ограничи 
откриването на нови лечебни заведения на база предварително 
изчислени и публично обявени от МЗ потребности, а 49%, че е 
нужно преструктуриране на лечебните заведения в регионите, къ-
дето няма потребност от тях или нужните кадри за работата им. 
Според 43% е възможно да се въведе и нов принцип за сключване 
на договор с НЗОК – на база потребностите от медицинска помощ 
във всеки регион и комплексността на предлаганите услуги. Като 
друга основна възможност за справяне с проблема, според 72% от 
мениджърите, е производството на повече кадри от МУ в страната. 
Също така създаване на по-добри условия за кариерно развитие 
(30,8%) и подобряване на условията за специализация (33,8%).

Според данни от НСИ151 злокачествените новообразувания се 
покачват от 224/100 000 души (от общо 1425/100 000 заболели) през 
2009 г. до 267/100 000 души (от общо 1549/100 000 заболели) през 
2019 г., а правителствата са на ГЕРБ. Заболелите от сърдечносъдови 
заболявания на 100 000 души се увеличават за същия период от 940 
на 998! По време на управлението на БСП заболелите намаляват 

151 Умирания по причини и смъртност по причини. НСИ. Достъпен от: https://infostat.
nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=61

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=61
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=61
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152 Кацаров, С. ГЕРБ съсипа здравеопазването, реши грешно за COVID-19. В: Клуб Z, 
10.09.2021. Достъпен от: https://www.clubz.bg/118066-katsarov_gerb_sasipa_zdraveo-
pazvaneto_reshi_greshno_za_covid_19
153 Станишев, С. Не може да има здравеопазване без участието на държавата. В: Бъл-
гария днес, 12.04.2013. Достъпен от: https://www.bgdnes.bg/Article/1914846

общо от 113 374 през 2005 г. до 108 068 през 2009 г., болестите на 
сърдечносъдовата система – от 74 932 на 71 306, а новообразува-
нията – от 17 937 на 17 157. 

Един от последните служебни министри, „сблъскали“ се отбли-
зо с „наследството“ от ГЕРБ – д-р Стойчо Кацаров, отбелязва152, че 
правителството на Бойко Борисов е оставило след себе си „една 
почти съсипана здравна система“. Можем с радост да затворим 
страницата на тяхното управление и с тъга да приемем послед-
ствията от него.

Грешките в политиката в сферата на здравеопазването, свърза-
ни със справянето с COVID-19, създадоха и лекари-антиваксъри, за 
щастие не много, правещи си пиар и опити за известност на гърба 
на здравето на хората – доц. Атанас Мангъров, д-р Антония Първа-
нова, д-р Георги Тодоров. 

Обективна реалност е, че БСП е имала последователна полити-
ка за една работеща реформа в сферата на здравеопазването, неза-
висимо от това кой е бил неин председател. Още през 2013 г. тога-
вашният председател на БСП – Сергей Станишев, след срещата си с 
представители на Българския лекарски съюз, Националната аптечна 
мрежа, Българския зъболекарски съюз и Асоциацията на научноиз-
следователските фармацевтични производители в България, заявява, 
че здравеопазването е социална дейност, която не може да се реа-
лизира без участието на държавата153. Той дава пример с денталната 
медицина, където, според него, е необходимо да има социална анга-
жираност на държавата и на общините, за да бъде тази услуга много 
по-достъпна за гражданите, отколкото е сега. Станишев изтъква, че 

https://www.clubz.bg/118066-katsarov_gerb_sasipa_zdraveopazvaneto_reshi_greshno_za_covid_19
https://www.clubz.bg/118066-katsarov_gerb_sasipa_zdraveopazvaneto_reshi_greshno_za_covid_19
https://www.bgdnes.bg/Article/1914846
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това е проблем, особено за бедните хора и добавя, че търговията с 
лекарства не може да бъде основана на печалбарство и е важно да 
не се допуска монополизация при тази дейност. С. Станишев под-
чертава, че е необходимо справедливо разпределение на средствата 
в сектора и отбелязва, че в момента публичното здравеопазване се 
убива за сметка на частното. Той напомня за задълженията на об-
щинските болници, част от които на практика са във фалит и обръ-
ща специално внимание на състоянието на спешната помощ, която 
в момента е доведена до пълен разпад, както и на необходимостта 
да се приеме задължителна здравна карта (2022 г. тя все още не е 
приета!). Според него е важно да се изработи дългосрочна стратегия, 
за да се развива секторът предвидимо. Станишев подчертава анга-
жимента на БСП за провеждане на предсказуема и последователна 
политика в здравеопазване и диалог с организациите в сектора и е 
категоричен, че българското здравеопазване е в колапс заради во-
лунтаристката политика на ГЕРБ. Той също така напомня, че държа-
вата е избягала от основни свои ангажименти към хората, а парите 
за здраве ГЕРБ харчи за други цели. Станишев определя действията 
на кабинета „Борисов“ в сектора като провеждане на експерименти 
и счетоводителски подход. Резултатът е, че всички са недоволни – ле-
кари, медицински сестри, пациенти.

През 2016 г. Михаил Миков (тогавашен председател на НС на 
БСП) заявява пред „Нова тв“, че „здравето не може да бъде сто-
ка“154, а в доклада си от 2017 г. по време на 48-ия Конгрес на парти-
ята констатира, че в областта на здравеопазването за изминалите 
15–16 години има едно увеличение от 1000% на парите – от  320 
милиона лева държавни средства през 1999 г. на 3,5 млрд. лв. (през 
2022 г. вече са 8.3 млрд. лв.). В същото време населението е намаля-

154 Миков, М. Здравето не може да бъде стока! ГЕРБ правят така, че хората да пла-
щат повече за здраве. В: Днес БГ, 10.03.2016. Достъпен от: https://www.dnes.bg/politi-
ka/2016/03/10/mikov-zdraveto-ne-moje-da-byde-stoka.295544

https://www.dnes.bg/politika/2016/03/10/mikov-zdraveto-ne-moje-da-byde-stoka.295544
https://www.dnes.bg/politika/2016/03/10/mikov-zdraveto-ne-moje-da-byde-stoka.295544
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155 Вижте пълния текст на проекта „Визия за България“. В: Епицентър, 23.07.2018. Дос-
тъпен от: https://epicenter.bg/article/Vizhte-palniya-tekst-na-proketa%E2%80%94quot-
Viziya-za-Balgariya-quot-/159882/2/48

ло с 2 милиона, а приемът на пациенти в болниците се е увеличил 
с 61%.  Защо? Защото парите са се превърнали в основен фактор на 
функциониране на нашето здравеопазване. Защото неолибералите 
превръщат здравето в стока, която е достъпна само за онези, които 
имат пари; която се търгува, а не го разглеждат като благо, което 
трябва да бъде общодостъпно, както беше преди време.

В проекта си от 2018 г. „Визия за България“155 БСП затвърждава 
позициите си на най-социалната партия и отново набелязва основ-
ните проблеми в сферата на здравеопазването и тяхното решение. 
Държавните и общинските болници няма да са търговски друже-
ства, а лечебни заведения; частните лечебни заведения, които искат 
да работят с НЗОК, няма да могат да бъдат търговски дружества; 
здравноосигурените да имат 24 часа гарантиран достъп до безплат-
но и навременно медицинско обслужване, а неосигурените – га-
рантиран от държавата базов пакет от медицински услуги. 

Дългосрочни перспективи
Дългосрочните (вече се превръщат в краткосрочни) перспекти-

ви са здравеопазването да достигне до незавидното положение, с 
което вече няма да можем да се справим, каквито и опити за ре-
форми да се извършат. За да бъде преодоляно това, е необходимо 
да бъде даден отговор и решения на много въпроси, най-важните, 
от които са:

– До какво точно доведе безидейното капиталистическо и 
монополно управление на здравеопазването?

– Какво трябва да се направи за студентите по медицина, мла-
дите лекари и специализанти? Те са бъдещето на тази систе-
ма, а държавата се е отказала от тях. 

https://epicenter.bg/article/Vizhte-palniya-tekst-na-proketa%E2%80%94quot-Viziya-za-Balgariya-quot-/159882/2/48
https://epicenter.bg/article/Vizhte-palniya-tekst-na-proketa%E2%80%94quot-Viziya-za-Balgariya-quot-/159882/2/48
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– Важно е да не се бяга от истината, че сме страната с най-мно-
го здравни заведения на глава от населението в Европа, а 
защо не и в света! Необходимо ли е това, има ли източване 
на здравната каса по този начин, нужно ли е най-после въ-
веждането на национална здравна карта?

– Как ще бъде спрян процесът по напускането на лекарите 
от страната?

– Дали моделът на клиничните пътеки, поне в този си, неак-
туализиран вид, е най-удачният и дали изобщо е удачен?

– Как ще се сключва рамковият договор със здравната каса и 
трябва ли да има монопол?

– Трябва ли здравните заведения да продължат да бъдат тър-
говски дружества?

– Как областното и общинското болнично и доболнично 
здравеопазване да стане конкурентоспособно на частното, 
за да не бъде доведен до фалит, към който се върви?

– Как ще спасим и модернизираме спешната медицинска помощ?
– Как да бъде създадена успешна лекарствена политика, която 

да се справи с лекарствения монопол?
– Повече пари за здравеопазване, реформа или нов модел на 

здравеопазване.
– Защо превенцията и профилактиката са на толкова слабо ниво?

Някои от тези въпроси все още нямат еднозначен отговор и е 
необходимо да се направи един продължителен и задълбочен ана-
лиз, който най-сетне да сформира правилните решения, за да бъде 
спасено здравеопазването ни!

Най-важният извод, който трябва да бъде направен, е, че е не-
обходимо вече да осъзнаем (и лекари и пациенти), че здравната 
система не работи и стигна до положение, от което вече не може 
да се спаси, а всички политически партии, част от прехода, имат в 
една или друга степен вина. Единственото решение е един напълно 
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нов модел на здравеопазване, а не „реформа“, в центъра на който 
да бъде пациентът.

Стъпвайки на обективната реалност, трябва да се признае, че 
БСП също е допускала грешки или не е имала достатъчна воля, въз-
можност и време да завърши всички реформи в сферата на здра-
веопазването, които е формулирала, но категорично не е партията, 
довела системата до това незавидно ниво!

За да бъде постигнат успешен нов модел на здравеопазване, е 
необходимо да бъде взето най-доброто от всяка една система и да 
се мисли за хората и държавата, а не за личното облагодетелстване. 
Всички отговорни органи трябва да обединят действията си в името 
на една обща цел – пациента.
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Трансформациите в българското 
земеделие и приносът на БСП 

за неговото спасяване

Проф. д-р Светла Бъчварова-Пиралкова

Резюме: Целта на изследването е да се направят кратка ретрос-
пекция и анализ на цялостното икономическо развитие в селско-
то стопанство в годините на преход. В този период БСП активно 
участва в провеждането на аграрната политика, като оценката за 
действията на ниво правителства и законодателство недвусмис-
лено доказва, че направеното е било в правилната посока.

Ключови думи: селскостопанско развитие, аграрна политика

За българското земеделие периодът 1990–2020 г. е период на дъл-
боки трансформации. Целта на изследването е да се анализира този 
период и се определят ролята и мястото на БСП в процеса на дълбо-
ки промени. Фактите сочат, че правителствата на БСП имат заслуги 
за реформиране на българското земеделие в положителна насока. 
Политическата нестабилност, коренно различните представи за това 
какво земеделие искаме да изградим и как да го постигнем, доведоха 
до хаос и проблеми, стартирали с възстановяване на собствеността и 
продължили с ликвидация на производствени структури. 

БСП ли унищожи българското земеделие?
Въпросът е риторичен поради обективните факти за развитие на 

земеделието до 1990 г. и усилията за неговото съхраняване през по-
следните 30 години от страна на БСП. Следва да бъде изяснено, че за 
трансформациите в българското земеделие в годините на преход, осо-
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бено през 90-те години, няма публикувани много данни и оценките са 
по-скоро повърхностни. Но следва да бъде подчертано и, че БСП ни-
кога не е била в позиция да предлага революционни идеи и законода-
телство, които да противоречат на икономическата логика. Сложните 
политически процеси и честата смяна на правителства доведоха до ре-
шения и процеси в началото на 90-те години определени като „греш-
ки“. Икономическият анализ на факторите „земя–труд–капитал“ сочат 
достатъчно ясно, че отрасълът е бил подложен на политически реше-
ния, които нямат нищо общо с обективните икономически закони. 

Земеделието е инертен отрасъл и затова решения, наложени 
през 90-те години на миналия век, имат и днес проекция и все още 
няма политическа воля да се спрат негативните последици от една 
безумна по своите мащаби поземлена реформа. Все още няма по-
литическа воля и експертни решения за преодоляване на концен-
трацията на земеползването, за стабилизиране на производствени-
те структури. БСП в не един политически документ е предлагала 
своите идеи и решения за управление на процесите в земеделието, 
но многобройни външни фактори са били предпоставка за тяхното 
неглижиране и на практика трудно реализиране.

Какви са трансформациите в българското земеделие от гледна 
точка на обективните данни, които могат да се намерят все още?

В рамките на ХХ век българското земеделие е подложено на ре-
дица драстични промени или по-точно е редно да се говори за ре-
волюции. България започва самостоятелния си политически живот 
след 1878 г. с преобладаващо дребно земевладение, примитивни 
технологии и тази тенденция се запазва до Втората световна война. 
Фактите са: само 0.8% от земеделските стопанства притежават от 
200 до 500 дка земя, а 0.1% – над 500 дка. Огромното мнозинство от 
земеделските стопанства са малки – 63% от тях са със земя от под 
50 дка. Единствено в Добруджа има малко на брой модернизирани 
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стопанства. През 40-те години започват развитието и възходът на 
кооперациите с активната подкрепа на държавата.

Ситуацията се променя драстично с колективизацията. През 
1958 г. функционират над 3200 ТКСЗ-та, като е постигнато групира-
не на 92.3% от земята. Новият модел на земеделие страда от редица 
проблеми, но не трябва да се забравят и отричат подобренията, 
свързани най-вече с модернизацията на отрасъла. 

Следва обаче да бъде подчертано, че колективизацията не е 
свързана с промяна на собствеността върху земята. Тя се запазва 
в реалните си измерения. Единственото антипазарно проявление е 
фактът, че собствениците не получават икономическа реализация 
на собствеността.

През 1991 г. започна втората революционна и драстична про-
мяна в българското земеделие. Разрушаването или по-точно лик-
видирането на земеделските стопанства и в същото време връща-
нето на собствеността върху земята в реални граници доведе до 
ситуация, която продължава да оказва негативно влияние върху 
земеделието и през настоящия век. Възстановена е собствеността 
на 3 милиона българи (20 млн. парчета), а работещи структури на 
земеделие бяха ликвидирани. 

През 90-те години политическите решения са водещи, като идеи-
те нямат нищо общо с реалните закономерности и принципи на па-
зарната икономика. Не е постигнат консенсус по хода на реформата 
и принципите, на които следва да се основава. Стихийните идеи за 
„възстановяване на справедливостта“ се сблъскват с процеси, които 
не са оценени и разгледани в дългосрочен план. Единствено Бъл-
гария от всички източноевропейски страни избира „революционна 
промяна“ за трансформация в земеделието.

На макроикономическо ниво е започната поземлена реформа 
с витиеватото послание за пазарен модел на селскостопанско про-
изводство и свободно формиране на пазарни структури. Затова в 
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основата на поземлената реформа бе заложено на реституция на 
земята, съчетана с ликвидация на действащите производствени 
структури. Това уникално за аграрната наука съчетание доведе до 
криза в сектора не само в краткосрочен план, но и с последици, 
които все още се преодоляват.

Каква е позицията на БСП? Допуснати ли са грешки от страна 
на БСП през 90-те години при провеждане на аграрната реформа?

Великото народно събрание приема Закон за собствеността 
и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на 22.02.1991 годи-
на. Законът предвижда възстановяване правото на собственост на 
физическите и юридическите лица, признава Закона за аграрната 
реформа от 1946 година и осигурява плавен преход към пазарните 
принципи на организация на земеделското производство. Възста-
новяването на собствеността трябваше да се осъществи в идеални 
граници, което на практика означава, че всеки собственик ще бъде 
собственик на групирана земя. Приет е нов Закон за кооперациите, 
съобразен с принципите на кооперативното движение и промяната 
на собствеността върху земята. По този начин се отговаря на масо-
вите очаквания на българските граждани за възстановяване на исто-
рическите им права и създаване на предпоставки за плавен преход 
в развитието на земеделието на пазарни принципи. Тази философия 
на закона определя справедлив модел на поземлена собственост, 
въпреки че идеите за бързо възстановяване на собствеността върху 
земята и избраният модел не предполагаха нейното приключване в 
рамките на една-две години. Двигателят на тези процеси бе БСП и 
обективно погледнато предлаганите механизми в голямата си част 
бяха закономерни и изпълними в краткосрочен план.

Данните за използване на земеделската земя до поземлената 
реформа (Таблица 1) сочат, че стопанисваната земя в България е 
била 6 168 100 ха, като 70.7 на сто от нея частна, а държавната и 
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общинска собственост са 10.4 на сто. На практика чрез поземлената 
реформа трябваше да се възстановят 4 147 736 ха частна земя на 
физически лица.    

Таблица 1. 
Използване на земеделската земя до поземлената и аграрната реформа

Основни категории 1985 г., ха 1989г., ха

Общо стопанисвана земя 6 169 300 6 168 100

в т.ч.: мери и пасища 1 516 400 1 518 100

обработваема земя 4 652 900 4 650 000

в т.ч.: ниви 3 810 400 3 847 800

естествени ливади 293 500 290 200

изкуствени и комплексни пасища 229 200 218 200

многогодишни плодови ягодови, лозя и др. 319 800 293 800

С приемането на ЗСППЗ през 1991 г. на практика следва да стар-
тират и дейностите по неговото прилагане. Още при приемането на 
ЗСПЗЗ от ВНС представителите на Съюза на демократичните сили не 
бяха доволни. След изборите през 1991 г. 36-ото Народно събрание 
избра правителство на СДС, което в първите месеци на 1992 г. внесе 
промяна в ЗСПЗЗ. Предложенията, които бяха гласувани, промениха 
изцяло философията на закона, приет от ВНС. Те се отнасят до:

– възстановяване на собствеността върху земята в реални 
граници; 

– прекратяване съществуването на всички функциониращи 
структури в земеделието;

– назначаване на ликвидационни съвети. В периода от март 
1992 до май 1995 г. ликвидационните съвети, които са „при-
нос“ в световната практика, ликвидираха: 3400 земедел-
ски кооперации, 196 държавни земеделски стопанства, 99 
машинно-тракторни станции, 238 структури, ангажирани с 
производството и преработката на земеделска продукция. 
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В същото време следваше да се възстанови правото на 
собственост в реални граници, и то чрез планове за земе-
разделяне на територията на 5 хиляди землища.

Ликвидацията на производствените структури довежда до загу-
ба на производствен ресурс, особено в животновъдството. Делът 
на селското стопанство в БВП спада от 13.9% през 1990 г. на 9.9% 
през 1993 г. Същевременно не се постига промяна при преструкту-
риране на сектора, като това задълбочава кризата. Прогнозите, че 
административната ликвидация ще доведе до създаване на устой-
чиво фамилно пазарно ориентирано стопанство, са опровергани. 

В края на 1994 г. БСП спечели изборите и формира самостоятелно 
правителство. Един от приоритетите на правителството е справяне с 
кризата в селското стопанство. Законодателните промени са в осно-
вата на политиката на управление на кризата в сектора и създаване 
на предпоставки за нейното преодоляване. Резултатът е, че проме-
ните в икономическата среда стабилизират отрасъла и през 1995 г. 
делът на селското стопанство от БВП е 14.8 на сто.

Министерският съвет подготвя и внася в 38-ото Народно събрание 
поредица от промени в ЗСПЗЗ, с които слага край на съществуването 
на ликвидационните съвети. Приет е Закон за арендата, който урежда 
отношенията на собствениците на земя с тези, които я обработват.

През 1995 г. е приет Закон за защита на земеделските произ-
водители. Той се основава на разбирането на правителството, че 
поради рисковия характер на селскостопанското производство зе-
меделските производители се нуждаят от държавна подкрепа. За 
първи път в преходния период бе обърнато сериозно внимание 
върху продоволствената сигурност на страната. Чрез закона се съз-
дават механизми за субсидиране на производството с цел увеличе-
ние предлагането на земеделска продукция, за подпомагане на сто-
панствата, които срещат сериозни проблеми при либерализирания 
пазар на суровини и материали. Предвиден е механизъм за ценова 
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подкрепа чрез защитни изкупни цени за девет основни продукта. 
За реализацията на политиката на подкрепа на земеделските сто-
пани и на базата на закона през 1995 г. е създаден ДФ „Земеделие“. 
Подпомагането се осъществява чрез трансфери от бюджет, като в 
началните години направленията на подкрепа са основно за фи-
нансиране на текущо производство чрез авансови плащания на 
продукцията и нейното съхранение, както и за покриване на някои 
инвестиционни разходи.

За първи път в Закона за защита на земеделските производи-
тели (в чл.2) категорично е посочено като цел на правителството: 
„Развитие на производството на земеделска продукция в райони 
с влошени социално-икономически характеристики или неблаго-
приятни природни условия“. От всичките тогава 262 общини – 229 
са определени като селски, съставени от над 5 хиляди населени 
места. В тези общини земеделието се превръща в основна форма 
на икономическа активност. 

Кризата от 1996 г. довежда до предсрочни избори и отново 
политиката в селското стопанство коренно се променя. Подкре-
пата, която съществува и е определена със Закона за защита на 
земеделските производители, е драстично редуцирана. В Закона 
за бюджета трансферът от държавния бюджет за 1998 г. към ДФ 
„Земеделие“ от 86 млрд. лева става 28 млрд. лева. С тази промяна 
рязко се намаляват възможностите за подкрепа на земеделските 
стопани. Регистриран е пореден спад в производството. Най-нега-
тивното в резултат на тази политика е, че тези години се оказват 
референтни при преговорите за приемането ни в ЕС. На базата 
на свитото производство и поредна криза бе определен ресурсът 
за финансова подкрепа чрез европейските фондове по линия на 
Общата селскостопанска политика.

В Закона за арендата се премахнати ограниченията и изисква-
нията към арендаторите. Всеки можеше да арендова земя без огра-
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ничение независимо от професионалната си подготовка. Договори-
те за аренда нямат законно установен максимален срок на действие.

След ликвидацията на производствените структури хранител-
но-вкусовата промишленост в страната също е ликвидирана. 

От 1991 г. досега честата смяна на управляващите партии до-
вежда до хаос в политиката не само относно аграрната реформа, 
но и до противоположни интереси, които те реализират чрез зако-
нодателството в сектора. По тази причина ЗСПЗЗ от 1991 г. досега 
претърпява много сериозни промени и стотици дребни поправки. 

Резултатът е, че вместо обещаният период от 1-2 години за въз-
становявяне собствеността върху земя, сме свидетели на повече от 
три десетилетия за това. Към настоящия момент поземлената ре-
форма все още не е приключила. Колкото и да са комплексни при-
чините, както се оправдават институциите, не е логично все още да 
се работи по казуси и реално собствениците да не могат да влязат 
във владение. Освен това, при над 50-те поправки на ЗСПЗЗ, все 
още не е регламентиран краен срок за приключване на процеду-
рите по възстановяване на собствеността в стари – съществуващи 
или възстановени граници.

Изводът, който може да се направи от кратката ретроспекция 
на данните за 90-те години, е, че БСП стартира поземлена реформа 
с ясното виждане, че възстановяването на собствеността върху зе-
мята на близо 3 милиона български граждани е справедлив процес. 
Заблудата не само за БСП, но и за демократите, е, че е достатъчно 
частната собственост да доминира и това автоматично ще доведе 
до подем в отрасъла. Правителството на БСП през 1994 г. оценява 
много точно ситуацията в земеделието и на база на деформациите 
и загрижеността за продоволствената сигурност на страната пред-
приема стъпки за подкрепа на отрасъла и създава предпоставки за 
активно държавно регулиране.
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След 1999 година избраният подход на реформиране на аграр-
ния сектор у нас доведе до силно разпокъсване на земята и хаотич-
но организационно-стопанско преструктуриране (Таблица 2).

Таблица 2. 
Основни данни от преброяванията на земеделските стопанства в 
България

Показатели Ед. мярка 2003 2010 2020*

Използвана земеделска площ ха 2 904 480 3 616 965 3 959 244

Средна ИЗП (ха) 
изчислена на база брой 
на стопанствата с ИЗП ха 4 10 33

Обработваема земя ха 2 674 906 3 124 928 3 316 804

от нея ха   

Зърнени култури ха 1 626 667 1 796 148 2 011 664

Технически култури ха 785 228 1 077 024 1 020 963

Фуражни култури ха 103 169 106 134 146 939

Ягоди, пресни зеленчуци 
(вкл. картофи) и цветя ха 47 028 38 261 38 814

Овощни видове и други трайни 
насаждения без лозя ха 32 648 47 313 66 707

Лозя ха 68 487 52 336 34 518

В началото на 2002 г. в България стартира работата на прави-
телството по преговорната Глава „Земеделие“ за прилагане на 
Общата селскостопанска политика. Управляващите в много кратък 
срок приключват преговорите по този изключително важен за нас 
отрасъл през юни 2004 г., като финансовият пакет за страната е оп-
ределен за предходните 5 години. Както вече бе отбелязано, този 
период е един от най-лошите за отрасъла от гледна точка на нату-
рални и икономически показатели. За България тези преговори са 
много трудни, той като нерешените проблеми в земеделието и успо-
редното протичане на процесите на трансформация и европейска 
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интеграция усложняват твърде много задачите в тази област. Недоо-
ценката на трудностите и набързо приключилите преговори по Глава 
„Земеделие“ определят много от последващите проблеми в отрасъла.

Сравнителните данни за използването на земеделската земя след 
поземлената и аграрната реформа сочат, че обработваемата земя 
през 2020 г. е с 29 на сто по-малко спрямо нивото на 1989 г. Площите 
с трайни насаждения намаляват през 2020 г. спрямо 1998 г. с 65 на 
сто. (Таблица 2). В резултат на реформите от 1991 година до 2020 г. 
близо 1.3 млн. ха от обработваемата земя е извадена от земеделски 
оборот. До реформите се знаеше, че екстензивното използване на 
земята у нас – ливади и пасища, са около 1.5 млн. ха, а през 2020 г. те 
са 537 хил. ха или спад от 64 на сто. Въпреки статистическата екви-
либристика години наред, става ясно, че неизползваните площи са 
много повече, отколкото ни се представят.

Използване на земеделската земя след поземлената и аграр-
ната реформа

Огромният брой собственици с дребна разпокъсана поземлена 
собственост са съхранени до стартиране на Общата селскостопан-
ска политика, тъй като управляващите в периода 2000–2005 година 
не полагат никакви усилия да преодолеят негативите от сгрешената 
поземлена реформа и да подготвят отрасъла за ефективно управле-
ние и за повишаване неговата конкурентоспособност. 

В началото на реформата (1996 г.) функционират 1 777 000 сто-
панства. Според данните от първото официално преброяване на 
стопанствата през 2003 г. техният брой е 665 548. Данните от пребро-
яването (Таблица 3) показват тенденцията на непрекъснат процес 
на намаляване на земеделските стопанства в страната. За периода 
2003–2020 г. броят на земеделските стопанства е намалял с 64 на сто. 

Предприсъединителните фондове и приемането на страната в 
ЕС през 2007 г. създават предпоставки за концентрация на земята, 
която през последните години отчита плашещи перспективи. 
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Таблица 3. 
Основни данни от преброяванията на земеделските стопанства в 
България

Показатели Ед. мярка 2003 2010 2020*

Земеделски стопанства брой 665 548 370 222 132 633

Земеделски стопанства, 
стопанисващи земеделска земя брой 654 808 357 074 119 193

Стопанства, отглеждащи 
селскостопански животни брой 600 815 279 717 71 693

През първия програмен период (2007–2013 г.) 75 на сто от субси-
диите са получени от 3700 физически и юридически лица. Това съот-
ношение се запазва в голяма степен и досега. Когато през 2014 г. се 
приема таван на субсидиите до 300 хил. евро, се открива нов подход 
за запазване концентрацията на земята – раздробяване на големите 
стопанства. През 2020 г. броят на големите земеделски стопанства 
е 10 500 на брой, но те обработват 85 на сто от ИЗП (използваема 
земеделска площ). (Таблица 4). От посочените 10 500 големи стопан-
ства 25 на брой са с размер на ИЗП над 4 хил. ха. Те обработват 57 на 
сто от обработваемата земя.

Таблица 4. 
Разпределение на ИЗП по размер на стопанисваните площи

Години Размер на ИЗП

 0 - 1 ха 1 - 2 ха 2 - 10 ха 10 - 50 ха над 50 ха

 
Брой 
стопан-
ства

ИЗП 
(ха)

Брой 
стопан-
ства

ИЗП 
(ха)

Брой 
стопан-
ства

ИЗП (ха)
Брой 
стопан-
ства

ИЗП 
(ха)

Брой 
стопан-
ства

ИЗП (ха)

2003 501 700 192 600 90 000 120 200 51 600 185 900 6 400 126 900 5 100 2 278 900

2010 248 000 81 600 46 900 62 600 41 100 163 100 12 800 278 600 8 200 3 031 000

2020 49 900 16 300 15 400 21 100 25 100 115 500 18 100 438 100 10 500 3 366 200
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Данните от таблицата сочат, че малките земеделски стопанства, 
които представляват 65 300 (49 на сто от общия брой на стопанства-
та) стопанисват по-малко от 1 на сто от ИЗП.

В периода след 1999 г. рязко се променя и структурата на зе-
меделските стопанства от гледна точка на юридическия им статус. 
През 2007 г. броят на земеделските кооперации е 1156 и те обра-
ботват 726 305 ха земя. На практика, това представлява 20 на сто 
от ИЗП. Последните данни, които отчита статистиката, са от 2020 г., 
когато техният брой е намалял с 38 на сто (714 земеделски коопера-
ции) и те обработват 510 697 ха земя (13% от общата ИЗП). Тревож-
ното е, че фалирането на кооперациите и на малките стопанства е 
насочено само и единствено към големите стопанства. Естествени-
ят процес от преминаване на малките стопанства към средните по 
размер в България не се осъществи и тенденциите са тревожни за 
структурата на земеделските стопанства. България е емблематичен 
пример за това, че земята се заграбва от местни инвеститори. У нас 
земята е свръхконцентрирана в ръцете на малък брой арендатори, 
а не обственици. Плащанията на площ с присъединяването на стра-
ната ни към ЕС и в новия програмен период до 2027 г. насърчава 
предимно големите производители. 

Както вече бе споменато, у нас свръхконцентрацията не е на 
собствеността, а на ползването. Причините за тази специфика се 
коренят в присъщата реформа на сектора след 1991 г. Но ефекти-
те, независимо от това, че все още собствеността е раздробена, са 
сходни и в случаите с юридическа монополизация на поземлена-
та собственост. Тук е важно да се отбележи, че временната мярка 
„бели петна“, разписана в ЗСПЗЗ, вече се използва 10 години и това 
на практика е легитимирано присвояване на земя, и то най-вече от 
големите стопанства, предвид технологията на предоставяне.

Окрупняването на земеделието е необходимо и задължително 
условие за висока конкурентоспособност (зърнопроизводството) 
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поради икономии от мащаба на производство. Това в определени 
ситуации, както и в настоящата, може да доведе до спад в цените, 
до повишаване на продоволствената сигурност. В същото време 
съсредоточаването при производството на зърнени и маслодайни 
култури за износ (вътрешнообщностни доставки) означава и ниска 
добавена стойност за националното стопанство. 

Оценката на Европейския парламент е, че България е държавата 
с най-силна концентрация на земеделски земи в малко на брой сто-
панства. В края на април 2019 г. Европейският парламент приема с 
голямо мнозинство резолюция, с която призовава Комисията и дър-
жавите членки да се борят с концентрацията на земи чрез различни 
инструменти. И макар истинският дебат в конкретика да предстои, 
отсега е ясно, че България ще бъде сред най-засегнатите държа-
ви. Евродепутатите смятат, че концентрацията на земя е в разрез с 
устойчивия модел на земеделие, важна характеристика на който са 
семейните стопанства, а освен това се затруднява достъпът на малки 
и средни производители до основен актив за производство, какъвто 
е земята. Допълнително са посочени и други негативни последици, 
включително свързани с обезлюдяването на малките населени мес-
та, загуба на работни места, екологични последствия, разходването 
на европейските фондове. Затова и документът призовава ЕК и дър-
жавите членки да вземат мерки срещу това явление.

Освен това, европейските депутати препоръчват да се създа-
дат нови инструменти, които насърчават достъпа до земята от 
малки и средни стопанства, включително като им гарантират 
„справедлив достъп до устойчиви кредити“ с цел придобиване 
и владение на земи. Те отправят призиви за използване на два 
инструмента на национално ниво – промени в законодателството 
и данъчното облагане. Така например е посочено, че ЕП „насър-
чава“ националните правителства да използват инструменти за 
регулиране на пазара – държавно лицензиране на продажбите 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0197&language=BG&ring=A8-2017-0119


174

на земя и арендите, преимуществено право на изкупуване, за-
дължение за обработка на земята от арендаторите, горна грани-
ца на хектарите, които могат да бъдат изкупени.

Изводът, който може да се направи, е, че в периода след 2001 г. аг-
рарната политика се развива отново стихийно без дългосрочна визия. 

Правителството на БСП в този период (2005–2009 г.) успява да 
направи задължителните стъпки и да изпълни изискванията на ЕК, 
за да бъде приета страната ни за пълноправен член на ЕС. Пробле-
мите са в много насоки, тъй като през 2005 г. се констатира сериоз-
но изоставане в поетите ангажименти към европейските институ-
ции, включително и в законодателството. Въпреки възможностите 
и механизмите на субсидиране на земеделието чрез европейските 
фондове (директни плащания на площ, инвестиционни мерки), бъл-
гарското земеделие има изключително голяма нужда от техническо 
и кадрово осигуряване. Предвид и ниските ставки на площ в срав-
нение с останалите страни от ЕС, страната ни се ангажира допъл-
нително и с държавна подкрепа от бюджета за рисковите сектори. 
Отговорност на БСП бе разработването на механизми за подкрепа, 
но липсата на дългосрочна визия за развитие на отрасъла довежда 
до дисбаланси както при производството, така и в структурата на 
земеделските стопанства. През последните години не само в Бълга-
рия, но и в много европейски страни отново става актуален въпро-
сът за продоволствената сигурност. Вносът на земеделски култури 
(плодове, зеленчуци, млечни и местни продукти) поставя в зависи-
мост всяка една страна.

Изводите, които могат да се направят:
1. Приемането на страната в ЕС осигури, от една страна, възмож-

ности за подпомагане, които не бяха по силите на държавата;
2. Липсата на стратегия за развитие на земеделието създава на 

практика отрасъл, небалансиран в развитието си, промяна 
на пропорции, които създават риск за неговото развитие;
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3. Без субсидии българското земеделие не може да функциони-
ра и механизмите на подкрепа на единица площ осигуряват 
неговото екстензивно развитие.

През този период БСП има изключителната възможност да реали-
зира политика в селското стопанство, които дават надежда за възста-
новяването на отрасъла и неговото развитие. Актуална е програмата 
на БСП в частта селско стопанство. Въпросът е как да се реализират 
тези политики. 

Дългосрочна визия има и тя отговаря на нуждите на обществото, 
но дългосрочни мерки и механизми за тяхното достигане липсват. За 
новия програмен период на ОСП до 2027 г. се търси баланс и въз-
можност да се решат редици диспропорции в отрасъла на база на 
приоритети. Политическата нестабилност обаче отново може да до-
веде до инертност в решенията, в липса на законодателни промени, 
които да гарантират изпълнението на програмните документи на БСП.

Изводи
За тридесет години – между 1990 и 2020 г. българското земеделие 

измина пътя от планова и централизирана система на управление 
до пазарно стопанство, интегрирано в икономиката на ЕС и прила-
гащо ОСП. Мащабът и промените са многопластови и за съжаление 
такъв икономически експеримент не беше описан в теорията на 
икономическата мисъл. 

1. Подходите на реформиране на българското земеделие 
(1990–1999 г.) водят до сложни проблеми и отрасъла до 
криза: пустеещи земи; екстензивно използване на земедел-
ската земя; хаотично организационно-стопанско преструк-
туриране, което намира проявление в системно ерозираща 
се двуполюсна структура и поява на нетипични за отрасъл 
организационно-стопански формирования; разпокъсана и 
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нерационално персонифицирана поземлена собственост. 
БСП е част от решенията в този период, като част от идеите 
за поземлена реформа бяха приети, но впоследствие моди-
фицирани до неузнаваемост. Въпреки всички трудности, от 
1994 г. правителството на БСП създаде предпоставки за спи-
ране на негативните тенденции и създаде модел за подкре-
па на сектора. Институционалното изграждане на Държавен 
фонд „Земеделие“ бе крачка в правилната посока.

2. През предприсъединителния период (2000–2005г.) управле-
нието не бе фокусирано върху проблемите на поземлените 
отношения, въпреки че бе ясно, че те играят и ще играят 
силно негативна роля за отрасъла. Политическите проекции 
в този период не осъществиха необходимите промени в 
нормативната уредба и икономическия механизъм. Ограни-
ченият финансов ресурс за подпомагане на земеделието не 
подготви отрасъла за ефективното усвояване на субсидиите 
от ЕС, още по-малко за оползотворяването им в посока ра-
ционално използване на поземлените ресурси, за стабили-
зиране перспективите на стопанските единици.

3. Правителството на БСП успя в кратки срокове да изпълни 
поетите европейски ангажименти за хармонизиране на за-
конодателство, за създаване на адекватна контролна среда 
за изпълнение на изискванията от страна на земеделските 
стопани. През 2007 г. страната ни се присъедини към ЕС като 
пълноправен член. Общата селскостопанска политика на ЕС 
стартира у нас при трудни обстоятелства и с притесненията, 
че проблемите ще се задълбочат. В периода 2007–2009 г. 
директните плащания за земята бяха факт, но Програмата за 
развитие на селските райони стартира сравнително късно. 
През следващите години се появиха тенденции, които дове-
доха до: фалит на малките стопанства; изключително голяма 
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концентрация на земята в малък брой ползватели; появиха 
се корупционни практики – фалшиви фермери, виртуални 
животни и т.н. БСП в този период имаше ясни идейни пози-
ции за това какво следва да се направи и какви са необходи-
мите предпоставки за постигане на баланс в земеделието и 
за повишаване на неговата конкурентоспособност. Липсата 
на консенсус по важни теми – поземлена собственост и ор-
ганизационни структури, определи стихийното правене на 
политика в сектора.

4. Новият програмен период – до 2027 г. дава възможнос-
ти и перспективи за решаване законодателно на част от 
натрупаните проблеми. Приоритет са малките и средните 
стопанства, въведе се таван на субсидиите, защити се тру-
дът на заетите в сектора. В същото време „зелените мерки“ 
като задължителна част от стратегическите планове могат 
да са предпоставка за спад в производството или за значи-
телно по-високи разходи за производство. БСП има шанса 
да разработи механизми, които да променят картината в 
земеделието и да създадат възможност за ефективно упра-
вление на европейските фондове.
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Антиевропейска партия ли е БСП?

Любомир Кючуков

Резюме: Обвиненията за анитевропейския характер на БСП и 
българската левица търсят своето основание в две посоки: не-
реформираността на партията (през първото десетилетие на 
прехода) и проруските ѝ позиции. Последователната позиция на 
БСП за евроинтеграцията на България, както и подкрепата, даде-
на за присъединяването към НАТО, опровергават тази теза.

Ключови думи: БСП, евроинтеграция, членство в ЕС и НАТО

Тезата, че Българската социалистическа партия и левицата като 
цяло са антиевропейски, е една от най-стабилните идеологеми за 
изминалите тридесет години след промените в страната. Тя се въз-
произвежда периодично и се експлоатира активно – основно за 
вътрешнополитически цели, но със сериозен външнополитически 
резонанс, който не следва да се пренебрегва.

Политическият етикет и партийното противоборство
Политическото етикиране се превърна във важен инструмент 

на партийната идентификация в условията на преход след 1990 г. 
При това не само собственото, но и това на опонента. Определя-
нето на БСП като антиевропейска е един от носещите елементи 
в изграждането на негативен политически и обществен образ на 
партията. Същото важи и в обратна посока – опитите да се обсе-
бят понятията „демократично“ и „европейско“ от страна на поли-
тическите опоненти на левицата. Като и в двата случая връзката 
между етикет и съдържание е спорна, а в немалко случаи – из-
цяло отсъстваща.
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Характерно за този политически подход е, че той има свои 
константни елементи. На първо място – като съдържание. Пара-
доксът е, че по своето съдържание тези обвинения не са свързани 
директно с отношението на БСП към Европа, Европейския съюз 
или НАТО, а имаха два други носещи стълба: идеологически – че 
тя е нереформирана пост-комунистическа партия, приела само 
проформа демократична риторика; геополитически – че за БСП 
основен приоритет е развитието на отношенията с Русия, а ев-
роинтеграцията е вторична цел, в голяма степен дори зависима 
от руския вектор. Като на практика имплицитно се презюмира, 
че нереформирана автоматично означава и не-европейска, и в 
същото време се слага знак за равенство между понятията „про-
руска“ и „антиевропейска“, като второто се дефинира като задъл-
жително следствие от първото, а първото се подлага на също 
толкова задължително политическо остракиране. При това реал-
ни политически позиции и управленски действия на БСП (в пе-
риодите, когато е била в управлението на страната) играят пре-
небрежима роля в утвърждаване на зададената теза.

Второ, по отношение на времето. Натискът върху левицата в Бъл-
гария е перманентен – независимо от определени пикови стойности 
и евентуални спадове между тях. Следва да се отбележи обаче, че 
могат да се разграничат два достатъчно обособени периода: ако те-
зата за проруския характер на партията оставаше константна в про-
дължение на всички тези години, то през първото десетилетие след 
промяната основната атака протичаше по линията на нереформи-
раността на БСП – и русофилството бе инкорпорирано в тази теза. 

Трето, като основен пропонент на тази идеологема. Това винаги 
досега е обвинение, която се е усвоявало в движение и употребява-
ло активно от основния политически опонент на БСП в съответния 
период: през първите две десетилетия на прехода – от страна на 
СДС, впоследствие – от ГЕРБ. 
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На следващо място – като цел. Стремежът тук е етикетът „антиев-
ропейски“ да се превърне в иманентна, същностна характеристика 
на лявото в страната, която да се използва при всяка подходяща въз-
можност за неговото политическо делегитимиране – както в Бълга-
рия, така и в Европа, като същевременно това се използва за инстру-
мент за външнополитическо профилиране като истинските (и едва 
ли не единствени) проевропейски партии в България са партийните 
формация, явяващи се основни политически опоненти на БСП. 

Оттук следва друга важна характеристика – по отношения на ад-
ресата. Наблюдава се достатъчно видима и целенасочена промяна 
на адресата в зависимост от това дали БСП е част от управлението 
или в опозиция. При управлението на СДС и ГЕРБ, а - макар и в зна-
чително по-малка степен – и на НДСВ, обвиненията в антиевропеи-
зъм спрямо БСП имаха по-скоро вътрешнополитически адресат – че 
проблемите на съответните правителства са резултат от наследеното 
от предишно управление на БСП, а като опозиционна партия тя про-
дължава да спъва европейското развитие на страната. Когато обаче 
БСП е била управляваща партия, твърденията за антиевропейската 
същност на БСП бяха насочени основно навън – към европейските 
институции и чуждите правителства. Това се оказа особено ефектив-
но в условията на доминация на десницата в лицето на Европейска-
та народна партия както в Еврокомисията и Европарламента, така и 
в правителствата на повечето страни членки на ЕС през последните 
десетилетия. Проблемът е, че негативните последици от всичко това 
се консумираха не само и не толкова от БСП като партия, а от Бъл-
гария като държава (включително чрез задействане на наказателни 
процедури и спиране на еврофондове).

И накрая – като инструментариум. Тук основно се залага на по-
стоянното възпроизвеждане на политическа дилемност, очертава-
ща черно-бялата политическа визия за противоборството между 
„добрите“ и „лошите“ и изискваща ясни отговори „за“ и „против“. 
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Във вътрешнополитически план това е използването на историята 
и връзките с Русия като антипод на „европейските цивилизацион-
ни ценности“ и тяхната несъвместимост със съвременната геопо-
литическа афилиация на България (включително по отношение на 
паметници, имена на улици, исторически събития и дати и т.н.). В 
международен – всяко изостряне на отношенията между САЩ, ЕС и 
НАТО с Русия е повод да се организира публичен и медиен натиск 
срещу БСП и левицата в България за препотвърждаване на тяхната 
евроатлантическа правоверност.

В резюме: тезата за антиевропейския характер на БСП и лявото в 
България е дългосрочен политически инструмент за тяхното поли-
тическо дискредитиране с ясно изразени идеологически и геопо-
литически компоненти на конструкцията, който политическите им 
опоненти в страната се стремят да поддържат и експлоатират, вклю-
чително и на международното поле.

Процесът на евроинтеграция на България и членството в Ев-
ропейския съюз

Присъединяването на България към Европейския съюз беше 
една от най-безспорните национални каузи по време на прехода – 
може би една от много малкото, при които партийното разделение 
не водеше автоматично до противоположни позиции. То не просто 
беше поставено като политическа цел, но се радваше и на широка 
обществена подкрепа156. 

Обединението около целта обаче не означаваше автоматична 
идентичност на визията, съвпадение на оценките и анализите и 
координация на механизмите и подходите за тяхното постигане. И 
тук вече между водещите партии (а през 90-те години на миналия 

156 Баева, И. България в ЕС: как се променяха нагласите през отминалите 15 години и как-
ви са те днес. В: Новите предизвикателства пред Европейския съюз и България, Балкан-
ски институт за стратегически прогнози и управление на риска, София, 2022, с. 135-149.
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157 Манифест за демократичен социализъм в България. В: Програмно развитие на 
БСП. Сборник документи (1990-2005 г.), Център за исторически и политологически 
изследвания, София, 2008, с. 11-28.

век, когато се решаваше въпросът за геополитическата преориен-
тация на България, това бяха БСП и СДС) се наблюдаваха опреде-
лени различия. 

За СДС това бе въпрос на „цивилизационен избор“ и приобща-
ване към демократичния свят – теза, която имплицитно съдържаше 
в себе си на първо място идеята за оттласкване, скъсване с мина-
лото, т.е. членството в ЕС беше изведено в полето на идеологията и 
ценностите - със статут на аксиома. В тази постановка не оставаше 
място за въпроси и анализ към настоящето, като трудностите по 
пътя и интересите на страната, които трябваше да бъдат защитени 
в хода на самия процес по присъединяване, естествено оставаха 
на втори план. 

В подхода на БСП демократичното бъдещо развитие на България 
беше изведено пред скоби, а членството в Европейския съюз беше 
въпрос на политически, а не на идеологически избор. И той беше не 
по-малко еднозначен – но със статут на стратегическа задача. Това 
намира израз още в първите програмни документи на партията след 
промените в страната (дори докато тя все още не се е преименувала 
от комунистическа в социалистическа), където в „Манифеста за де-
мократичен социализъм в България“, приет през 1990 г. на XIV-тия 
партиен конгрес, като непосредствена задача се поставя заемането 
на достойно място в нова Европа и изграждането на общоевропей-
ски дом157. Впоследствие в програмата „Нови времена, нова България, 
нова БСП”, приета през 1994 г. чрез вътрешнопартийно допитване 
(потвърждаващо освен всичко друго и факта, че евроинтеграцията 
на България не е била приоритет само на партийния елит, а се е рад-
вала на широка подкрепа сред членовете на партията), въпросът за 
членството на страната в Европейския съюз вече е поставен експли-
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цитно158. Европейската ориентация на страната още в първите годи-
ни на прехода бе израз на прагматизъм и съдържа несъмнена заслу-
га на БСП и нейното партийно ръководство за това, че в България бе 
избегнато разделението на еврофили и еврофоби159. 

Особено очевидно потвърждение на достатъчно ясната и после-
дователна позиция на левицата в полза на членството на България 
в ЕС беше политиката, провеждана от правителствата на БСП през 
периода до приемането на страната в Съюза и управленските дейст-
вия, предприемани през тези години. И тук трудно може да се гово-
ри за просто стечение на обстоятелствата – че именно с управле-
нието на левицата са свързани всички ключови моменти от процеса 
на присъединяване, включително неговото начало и успешен край.

За пръв път въпросът за присъединяването на България към Евро-
пейските общности е официално заявен в Решение на Великото на-
родно събрание от 22 декември 1990 г., като сред неговите инициато-
ри личат имената и на знакови фигури от тогавашното ръководство на 
БСП160 - преди още самата партия официално да е формулирала своята 
позиция по въпроса. Следва да се подчертае, че БСП е в основата на 
стартирането на реалния процес на присъединяване на България към 
ЕС – което само по себе си е достатъчно основание да се определят 
всички инсинуации за антиевропейския ѝ характер като спекулативни. 

158 Програма на БСП „Нови времена, нова България, нова БСП“. В: Програмно разви-
тие на БСП. Сборник документи (1990-2005 г.), Център за исторически и политологи-
чески изследвания, София, 2008, с. 104-241.
159 Митев, Петър-Емил. Преходът и поуките за българската левица. В: Изследвания по 
история на социализма в България. Център за исторически и политологически из-
следвания, София, 2011. С. 16-59. Достъпен на: https://www.academia.edu/39648607/ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ_ПО_ИСТОРИЯ_НА_СОЦИАЛИЗМА_В_БЪЛГАРИЯ_ПРЕХОДЪТ
160 Проект за парламентарното решение, предвиждащо пълноправното членство на 
България в Европейския съюз (тогава Европейски общности), гласувано от VII Велико 
народно събрание на 22 декември 1990. https://bg.wikisource.org/wiki/България_в_
ЕС:_Решение_на_ВНС_1990

https://www.academia.edu/39648607/ ИЗСЛЕДВАНИЯ_ПО_ИСТОРИЯ_НА_СОЦИАЛИЗМА_В_БЪЛГАРИЯ_ПРЕХОДЪТ
https://www.academia.edu/39648607/ ИЗСЛЕДВАНИЯ_ПО_ИСТОРИЯ_НА_СОЦИАЛИЗМА_В_БЪЛГАРИЯ_ПРЕХОДЪТ
https://bg.wikisource.org/wiki/България_в_ЕС:_Решение_на_ВНС_1990
https://bg.wikisource.org/wiki/България_в_ЕС:_Решение_на_ВНС_1990
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Процесът започва с подаването на официална молба за членство от 
социалистическото правителството на Жан Виденов на 14 декември 
1995 г. по време на третата среща на държавните и правителствените 
ръководители на ЕС в Мадрид. Като ден преди това Народното събра-
ние (с мнозинство на БСП) гласува внесеното от правителството реше-
ние страната да подаде молба за пълноправно членство в Съюза. Не е 
без значение фактът, че България е сред първите страни от Източна Ев-
ропа, които официално заявяват своето намерение да станат част от ЕС, 
т.е. тук не става дума за конюнктурно приобщаване към доминираща 
тенденция, а за самостоятелна и целенасочено провеждана политика . 

Левицата е ключов фактор през целия преговорен процес за 
присъединяване – от подаването на молбата за членство през 1995 г. 
до подписването на Договора за присъединяване през 2005 г. – неза-
висимо от това дали е в управлението или в опозиция. Тази позиция 
осигурява необходимата политическа и парламентарна подкрепа на 
българската кандидатура, което е от много съществено значение за 
успешната комуникация с европейските институции. Приключва-
нето на това десетгодишно национално усилие също е маркирано 
от участието на представител на българската левица – подписът на 
президента Георги Първанов стои на челно място сред подписалите 
от българска страна Договора за присъединяване на България към 
Европейския съюз на 25 април 2005 г.161 А фактическото членство на 

161 Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерал-
на република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, 
Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Репу-
блика Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унга-
рия, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Пол-
ша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Републи-
ка Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъ-
ния,за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз. 
Достъпен на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12005S/TX

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:12005S/TX
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България в ЕС започва на 1 януари 2007 г. по време на трипартий-
ното коалиционно правителство на страната, начело с тогавашния 
председател на Националния съвет на БСП Сергей Станишев.

Като обобщение може да се каже, че българската левица не прос-
то подкрепяше присъединяването на България към Европейския 
съюз, но тя беше активно ангажирана с практическите действия по 
осъществяването на тази цел на всички нейни етапи като интеграл-
на част от един национален политически и обществен консенсус.

Присъединяването на България към НАТО
За разлика от членството в ЕС, присъединяването на страната 

към НАТО предизвикваше доста повече въпросителни в общество-
то, които намираха своето отражение и във вътрешнопартийния 
дебат в БСП. Тук се възпроизвеждаха същите различия между двете 
водещи политически формации през 90-те години на миналия век: 
докато за СДС въпросът бе идеологизиран и се свеждаше до цен-
ности, то за БСП това беше политически въпрос, свързан с гаранти-
рането на националната сигурност. Нещо повече, докато въпросът 
за приобщаването на Източна Европа към ЕС се разглеждаше като 
част от следвоенното обединение на континента (където по обек-
тивни причини присъединяването на Русия към Съюза не стоеше 
на дневен ред както за нея, така и за самия ЕС), то членството в 
НАТО вече поставяше въпроса и през призмата на преместването 
на разделителните линии в Европа на изток, с потенциал да гене-
рира напрежение с Русия. Това се отчиташе както в Москва, така и 
в европейските столици и неслучайно на първоначалния етап раз-
ширяването на НАТО на изток не стоеше на дневен ред, а впослед-
ствие, след стартирането на този процес, се обсъждаше въпросът за 
приобщаването към него и на Русия. Включването на членството в 
НАТО като част от евроинтеграционните процеси (с добавката „ев-
роатлантическа“) и практическото му, макар и негласно, извеждане 
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като задължително предварително условие за членство в Европей-
ския съюз, също имаха своето съществено влияние при определяне 
на политическите позиции на БСП.

За разлика от еднозначната подкрепа на БСП за присъединява-
нето към ЕС – където тази цел не се поставяше под въпрос и пар-
тийните документи на практика фиксираха наличния консенсус, то 
по отношение на членството в НАТО имаше достатъчно разгърнато 
ветрило от мнения, намерили отражение във вътрешнопартийните 
дискусии. Резервите към евентуалното присъединяване към Али-
анса доведоха до създаването през 1995 г. на Български комитет за 
неутралитет162 с активното участие на членове на БСП в него, където 
тезата за неприсъединяване към НАТО се аргументира със спомени-
те от близкото минало, когато НАТО е била вражеска организация, 
с широко разпространеното русофилство на българите и най-вече 
с войната на НАТО срещу Съюзна република Югославия163. Привър-
жениците на идеята за неутралитет на България лансират и пред-
ложението за референдум по въпроса за членството на страната в 
НАТО. Предвид сериозните обществени резерви към това членство 
и несигурния изход от такъв референдум правителствата на Иван 
Костов и Симеон Сакскобургготски подминават това искане – което 
впоследствие прави неприемливо провеждането на референдум и 
за членството на България в ЕС (въпреки, че за неговия позитивен 
резултат не съществуват съмнения).

Независимо от течащия вътрешнопартиен дебат, ръководството 
на БСП още в първите години след промяната си дава сметка, че 
членството на България в НАТО е интегрална и незаобиколима част 
от цялостния интеграционен процес. През декември 1993 г. Народ-
ното събрание приема с консенсус (с участието и на депутатите на 

162 Баева, И. Цит.съч.
163 Кюранов, Ч. Неутралитетът – днес повече от всякога, В: НАТО или неутралитет. 
Българската дилема,  Български комитет за неутралитет, София, 2001, с.139-141.
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БСП) Декларация, която изразява стремежа на България да се при-
съедини към НАТО и Западноевропейския съюз. През октомври 
1995 г. (вече при правителството на Жан Виденов) България се при-
съединява към Споразумението между страните-членки на НАТО 
и страните-участнички в Партньорство за мир относно статута на 
техните въоръжени сили164. А през май 1997 г. левите формации в 
парламента (БСП и Евролевица) са част от консенсуса при приема-
нето на Декларацията за национално съгласие, определяща присъ-
единяването към НАТО като основен национален приоритет165.

Темата за членството на България в НАТО е затворена като вътреш-
нопартиен дебат в рамките на XXXXIV-тия конгрес на БСП през май 
2000 г., когато е приета политическа декларация, заявяваща, че ев-
ропейската и евроатлантическата интеграция ще бъдат приоритетна 
задача на партията и в бъдеще166. Това решение до голяма степен 
ознаменува и приключването на периода на вътрешна трансформа-
ция на БСП167 от пост-комунистическа в европейска социалистиче-
ска партия. Независимо, че това е чисто партийно решение, то има 
национално значение, защото осигурява необходимия политически 
консенсус и парламентарна подкрепа за присъединяването на Бъл-
гария към Алианса. По този начин към онзи момент в България няма 

164 Дати и събития по пътя на България към членството в НАТО (1990-2004). Министер-
ство на отбраната. Достъпен на: https://www.mod.bg/bg/doc/cooperation/20181211_
NATO_chronology.pdf
165 Декларация за национално съгласие, обнародвана, ДВ, бр. 38 от 13 май 1997 г. Дос-
тъпен на: https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-13349376/
issue/2371/deklaratsiya-za-natsionalno-saglasie
166 Политическа декларация на 44. конгрес на БСП, 7 май 2000 г. В: Програмно разви-
тие на БСП. Сборник документи (1990-2005 г.), Център за исторически и политологи-
чески изследвания, София, 2008.
167 Канев, Д. Трудният път на трансформация на БСП. В: Изследвания по история на со-
циализма в България. Център за исторически и политологически изследвания, София, 
2011. С. 217-247. Достъпен на: https://www.academia.edu/39648607/Изследвания_по_
история_на_социализма_в_България_преходът

https://www.mod.bg/bg/doc/cooperation/20181211_NATO_chronology.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/cooperation/20181211_NATO_chronology.pdf
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-13349376/issue/2371/deklaratsiya-za-natsionalno-saglasie
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-13349376/issue/2371/deklaratsiya-za-natsionalno-saglasie
https://www.academia.edu/39648607/Изследвания_по_история_на_социализма_в_България_преходът
https://www.academia.edu/39648607/Изследвания_по_история_на_социализма_в_България_преходът
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парламентарно представена партия, която да се противопоставя на 
тази цел. Това до голяма степен канализира и публичните настроения 
в страната, доколкото противниците на членството в НАТО нямат свое 
политическо представителство в Народното събрание, както и пар-
тийна подкрепа, на която да се опрат за евентуалното организиране 
на публични протестни акции. Всичко това позволява на страната без 
политически сътресения през март 2003 г. да бъде подписан протоколът 
за присъединяване на България към Северноатлантическия договор, а 
през март 2004 г. страната да стане и официален член на Алианса. 

БСП в международните политически структури
Участието на БСП в европейските и международни партийни 

обединения (Социалистическия интернационал и Партията на евро-
пейските социалисти – СИ и ПЕС) на пръв поглед няма пряко отно-
шение към вътрешнополитическия дебат в България относно анти-
европейския характер на партията. Този въпрос обаче се превърна в 
неразделна част от контекста на атаките срещу нея за целия период 
до присъединяването ѝ към тези структури. През всичките тези го-
дини неучастието на БСП в международните политически семейства 
бе аргумент за нейната нереформираност, респективно за нейния 
пост-комунистически, но не и съвременен социалдемократически 
характер – още повече, че възстановената Българска социалдемо-
кратическа партия членуваше в Социалистическия интернационал.

Приемът на БСП в СИ действително отне повече от десетилетие 
и не беше безпроблемен, особено след тежките политически сътре-
сения за партията след управлението на правителството на Виденов. 
Възстановяването на БСП след тази криза, задълбочаването на про-
цеса на идейна трансформация и курсът на новото партийно ръко-
водство начело с Георги Първанов към отваряне и сътрудничество с 
другите леви формации (включително в рамките на формата „Нова 
левица“), както и, не на последно място, фактът, че БСП беше основ-
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ната лява партия в България, в крайна сметка доведоха до нейното 
приемане за пълноправен член на Социалистическия интернационал 
през октомври 2003 г. Процесът на международно интегриране на 
БСП в семейството на европейските социалистически и социалде-
мократически партии приключи с приемането ѝ за редовен член и 
на Партията на европейските социалисти през декември 2006 г. До-
пълнителен – и съществен елемент в признанието, че към момента 
на приемането на България в ЕС БСП се е превърнала в интегрална 
част от европейската социалдемокрация, е избирането на предсе-
дателя на партията Сергей Станишев първо като временен предсе-
дател (през ноември 2011 г.), а впоследствие и в продължение на 
няколко последователни мандата – като председател на Партията на 
европейските социалисти.

Международното признание на БСП сне от вътрешнополитическия 
дневен ред в България обвиненията в нейната нереформираност. 

***
Първите две десетилетия след промените в България – до приема-

нето на страната в НАТО, а след това и в ЕС – бяха период на тежка тран-
сформация не само за страната, но и за Българската социалистическа 
партия и левицата в България като цяло. И те имаха като резултат не 
само приобщаването на държавата към европейските и евроатланти-
ческите структури, но и интегрирането на българската левица в семей-
ствата на европейските и световни социалисти и социалдемократи. За 
тези години БСП извървя пътя от пост-комунистическа формация до 
политическа партия, пълноправна членка на Социалистическия интер-
национал и Партията на европейските социалисти. 

Същевременно политическите процеси в международен план, 
както и десетилетното популистко управление на правителствата на 
Борисов поставиха нови предизвикателства пред БСП – и дадоха 
основания за нови политически обвинения. Мигрантската криза, 
Истанбулската конвенция, проблемите в двустранните отношения 
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с Република Северна Македония и фактът, че позициите на ръко-
водството на БСП се разминаха с подходите на европейските со-
циалдемократи по тези въпроси позволиха тя вече да бъде атаку-
вана не като нереформирана пост-комунистическа партия, а като 
консервативна формация, отдалечила се от левите идеи в своята 
политическа визия. А войната в Украйна предизвика допълнителни 
обвинения към нея за проруски тежнения.

 Това, което обаче е безспорно, е че през целия период до при-
емането на България в Европейския съюз Българската социалисти-
ческа партия и левицата в България като цяло са интегрална част 
и играят активна роля в евроинтеграционните процеси. Без тази 
ясна проевропейска позиция, както и без подкрепата, дадена за 
членството в НАТО след сериозния вътрешнопартиен дебат, пътят 
на България към Европа щеше да бъде много по-сложен, труден и 
бавен, а българското общество – много по-разделено.
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Дясна партия ли е БСП? 
Опит за демитологизиране

Гл. ас. д-р Александър Димитров

Резюме: Настоящият анализ е фокусиран върху един от 
най-младите политически митове, свързани с БСП. Това е твър-
дението, че „БСП е дясна партия“ и като такава заблуждава чле-
новете и избирателите си, криейки истинската си същност. Това 
„обвинение“, идващо от политическите опоненти на левицата 
периодично се появява и влияе на левия избирател, често като 
подвежда и насочва към други политически сили, или като го обез-
куражава изобщо да отиде до избирателните урни. Изследването 
изяснява същността на този мит и прави обоснован опит за не-
говата демитологизация като правдив политически разказ. 

Ключови думи: политически мит, левица, десница, идеология

Този текст затваря поредицата от политически митове, създа-
дени за БСП по време на прехода. Като важна част от българския 
политически живот, Българската социалистическа партия има нуж-
ното самочувствие и историческо достойнство, с което да адресира 
политическата митология, която я съпътства вече над 30 години. В 
обществото продължава да властва наратив, който представя БСП с 
негативен образ. Наратив, който смесва исторически факти и неис-
тини, добавя управленски провали и политически грешки, премъл-
чава успехите и възходите, насочвайки общественото мнение към 
разбирането, че БСП е партия на миналото, партия на провала и е 
обречена на забрава. Този подход отблъсна обществото от лявата 
идея и непрекъснато вменява на членовете и симпатизантите на 
БСП една изкуствена вина, която да ги държи отговорни за всеки 
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политически провал, настоящ или минал, без да има значение дори 
кой е на власт. За успеха в борбата срещу този подход съдействат до 
голяма степен и развенчаните в тази книга митове. Техният анализ 
показа действителната история и факти, стоящи зад тях. С развенча-
ването на последния от тях се стопи и надеждата, че започва един 
нов дебат за българската левица, който ще ни насочи към прино-
сите на БСП за европейската ни интеграция, за икономическото ни 
развитие и социално благополучие. 

За политическия мит
Значението и смисълът на историческите митове са изложени 

още в първата част на настоящото изследване. Заедно с това тряб-
ва да се отбележи, че пропагандната сила на митовете не може 
да бъде разбрана без тяхното политическо осмисляне. А то е във 
факта, че политическата митология черпи едновременно от ог-
ромното теоретично богатство, посветено на класическите митове 
(или свещените митове) от една страна, а от друга – посветено на 
идеологиите и идеологическите конструкти168. След теоретиците 
на политическия мит като проекция в политиката все още няма 
наложена единна дефиниция, което затруднява и самия процес 
на демитологизация. Авторът ще разглежда политическия мит 
най-вече като идеологически дискурс, който цели да обслужи оп-
ределен пропаганден разказ и оттам дестабилизация на полити-
ческия опонент. В своята книга „Политическият мит“ Кристофър 
Флууд добре показва сложното и понякога „изкривено“ импланти-
ране на идеологическите комплекси от идеи в политическата ми-
тология. Случаят с „БСП е дясна партия“ може да се нарече точно 
такъв, но преди да се пристъпи към неговото разглеждане следва 
да бъдат изяснени още няколко важни момента от значението на 

168 Flood, Ch. Political Myth: Theoretical Introduction, Routlidge, 2020, p.4,
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169 Moulton, J. Political Myths and How to Study Them, Crossroads Europe, 2016
170 Della Sala, V. Europe’s odyssey?: Political myth and the European Union, Nations and 
Nationalism, John Wiley & Sons, 2016

политическата идеология. За да съществува даден политически 
мит, той първо трябва да бъде създаден, после да бъде разказан, 
да бъде възприет, да е обграден от подходящ контекст и да набира 
последователи, вярващи в него. 

В този случай е подходящо да се използва подходът на Джереми Мо-
ултън, който смята, че политическите митове имат 4 фази на развитие169:

1. Първоначално рамкиране – фаза, в която потенциалният 
мит все още е разказ спрямо определено политическо съ-
битие. Приема се, че разказът помага на определен поли-
тически играч. 

2. Дифузия – фазата на самото разказване и разпростране-
ние на потенциалния политически мит. Появяват се ясно 
разграничимите групи на разказвачите и слушателите, 
като се очаква слушателите на свой ред да станат раз-
казвачи. В тази фаза е от голяма важност и позоваването 
на Винсент Дела Сала, който в свое отделно изследване 
пояснява, че не само политическите актьори са разказва-
чи на политически митове, като такива се изявяват кул-
турните елити, обществените интелектуалци и акаде-
мичната общност170.

3. Ритуализация – в тази фаза разказът става част от нор-
малния живот на хората и обществото. Приема се дори за 
факт, който се превръща в основа за политическо, социал-
но, културно и колективно действие.

4. Сакрализация – последна фаза на политическия мит, раз-
казът става централна част от живота на политическо-
то цяло и двете стават неразривно свързани. 
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До известна степен през тези фази преминава и митът за десния 
характер на БСП. За разлика от всички останали митове, този е сред 
най-младите. Счита се, че той е един от малкото „обърнати“ митоло-
гични концепти. Той не захранва вечния дебат комунизъм/антикому-
низъм, не акцентира върху греховете на левицата, не хиперболизира 
нейните управленски провали, а атакува нейната идеологическа ос-
нова. Това е мит, който цели да засегне избирателния корпус на БСП, 
като най-малкото го разубеди да подкрепя партията си. Така нарече-
ният „десен мит“ за БСП не цели да създаде нов политически субект, 
конкурент на традиционната десница в страната, а преди всичко да 
разколебае подкрепата и да минимизира електоралната ѝ подкрепа. 
В тази посока изглежда, че този мит не сработи, но той накара БСП 
да възприеме курс на капсулиране, поддържане на консервативен 
дискурс по определени въпроси и страх в търсенето на нови електо-
рални ниши. От една страна, вредното влияние на този мит бе смек-
чено значително, въпреки че не е изчезнал, но от друга обрече БСП 
на бавно линеене, което при липса на адекватни мерки ще принизи 
партията до размера на електорално джудже, борещо се за преми-
наване на 4% праг. 

 
Създаване и разпространение на десния мит
Необходимостта от създаването на десен мит за БСП се налага 

след като става ясно, че въпреки процесите на вътрешнопартий-
на конфронтация, роене и отлюспване на формации, отслабване 
и изчезване на потенциални коалиционни партньори, неуспехи в 
управлението и опозиционната дейност в началото на прехода, все 
пак БСП се трансформира и се запазва като структурно значима 
единица в рамките на най-новата ни политическа система171. Удо-

171 Виж повече в:Баева,И. На власт и в опозиция в годините на прехода; Д. Канев, Трудният 
път на трансформация на БСП (Изследвания по история на социализма в България, т. 3)
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172 Мизов, М. Преходът и политическите езици на БСП. В Изследвания по история на 
социализма в България, т. 4, С., ЦИПИ, 2013, стр. 115.

бен случай се появява ръководеното от БСП правителство на Сер-
гей Станишев. През 2005 г. БСП се завръща на политическата сцена 
като първа политическа сила, а десницата е в тежко отстъпление, 
което ще продължи до края на мандата. Тогавашният коалиционен 
формат е между БСП като лява партия и две либерални формации 
от политическия център – НДСВ и ДПС. В общата формула на власт-
та левица и либерали имат министерски паритет, но съвкупно НДСВ 
и ДПС имат по-голямо парламентарно присъствие. Въпреки много-
то социални реформи, почти двукратното увеличение на бюджета, 
огромните по размер чуждестранни инвестиции и др., остава като 
факт и определено либералната данъчна политика на правител-
ството. Прогресивният данък е заменен с пропорционален в раз-
мер от 10%, а корпоративният данък е намален от 15 на 10%. Тази 
политика, нетипична за левите управления е остро критикувана 
сред левите избиратели, което подсказва, че това е удобна тема за 
експлоатация от страна на политическите опоненти. На практика се 
заявява, че БСП е „дясна партия“. 

На база само на така заявената данъчна политика това е изклю-
чително спорно. Факт е, че в Европа от години се работи около 
изработването на ляво-либерално приближаване, особено в тър-
сенето на различни управленски и коалиционни формати. БСП не 
прави изключение. Рекламирането на проекта за „Третия път“ на 
Тони Блеър и на „Новия център“ от страна на Герхард Шрьодер, 
оказват значително идейно влияние в интелектуалния център на 
БСП, което в значителна степен облекчава и формирането на Трой-
ната коалиция172. Разбира се, изтъкването само на този аргумент 
би било крайно недостатъчно, особено като се отчете фактът, че 
именно правителството на Сергей Станишев значително увеличава 
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всички социални разходи, благодарение на значително нарасналия 
бюджет. Заедно с това е намалена безработицата, генерира се зна-
чим по обем финансов излишък, намалява обемът на държавния 
дълг и т.н. Провежда се специална политика по отношение на де-
мографския прираст, стипендиите за ученици и студенти, бюджета 
за наука, социалната политика173. 

Заедно с това България става член на ЕС през 2007 г. (именно при 
правителството на С. Станишев), няколко години преди това, през 
2003 г., БСП става член на Социалистическия интернационал, а през 
2004 г. и асоцииран член на Партията на европейските социалисти 
(ПЕС). Повече от странни са реалните обвинения в „деснизъм“ на ле-
вицата, но те намират устойчива почва сред много от избирателите 
на БСП. На преден план освен либералните данъчни реформи, кои-
то са подвластни на критика от ляво, е и влизането в ЕС, което до-
някъде е схващано като национално предателство от русофилските 
партийни кръгове. Европейската преориентация и модернизация 
на БСП се извършват въпреки тези настроения, но те и до момента 
продължават да спъват нормалното функциониране на левицата. 
Именно по тази линия този мит става изключително устойчив, но 
той не се изчерпва само с нея. 

След управлението на тройната коалиция се подновява и остра-
та критика спрямо БСП като партия на червените милионери. Това е 
стара тема, експлоатирана още през 90-те години, но придобила глас-
ност наново около кабинета Станишев. Този елемент от десния мит 
се захранва от многото корупционни скандали, избухнали именно в 
края на управлението на Тройната коалиция. Разбира се. тези сканда-
ли нямат идеологически характер, доколкото въпросът с корупцията 
няма цвят и идеология. Факт е, че скандалите са преди всичко свърза-

173 Виж: Отчет, Правителство на европейската интеграция, икономически растеж и 
социалната отговорност, 2005-2008.
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174 Програма на БСП, За България: свободни граждани, справедлива държава, соли-
дарно общество, приета на 23 ноември 2008.
175 Програма на БСП, стр. 67-68.
176 Младите в предизборна кампания, превод Канева, Л., ИСИ§ЦИПИ,С., 2007, стр. 12.

ни с ДПС и подопечните му министерства, не помагат и министерски-
те смени и в края на мандата всичко остава на сметката на БСП. Така 
десният мит получава нова енергия, схващан и разказван емоционално, 
той преодолява всякакви рационални филтри и изборните резултати от 
2009 показват и отразяват точно това. 

Наред с това от декември 2008 г. БСП има нова програма „За Бъл-
гария: свободни граждани; справедлива държава; солидарно обще-
ство“. Тя е издържана в най-добрите традиции на българската леви-
ца: широко обсъждана, мислена, разработена от грамотни хора и 
създадена да даде дългосрочен ляв хоризонт на развитие174. Още тук 
десният мит и неговите основни аргументи са развенчани след като 
е посочено, че пропорционалният данък е изпълнил заложените 
очаквания и цели – „европеизирал е“ и е „осветлил“ икономиката 
ни. Оттам насетне трябва да се търси друг модел на икономическа, 
данъчна и бюджетна политика, който да доведе до реално прео-
доляване на неравенствата и диспропорциите в нашето общество 
(вкл. и плавен преход към прогресивно данъчно облагане)175. 

Самата предизборна кампания показва, че БСП все повече се 
стреми да прилича и да се държи като европейска лява партия. И до 
днес емблематични остават левите издания „Младите в предизбор-
на кампания“, която е директен прочит на изданието на Германска-
та социалдемократическа партия. Това е наръчник, който се стреми 
да покаже още по-ясно социалдемократическата ориентация на 
партията, където социалната държава и икономическото благоден-
ствие не са в противоречие176. От печат излиза и „Защото сме со-
циалисти“, където има отделна глава „И това, ако е дясно – здраве 
му кажи“, в която ясно се адресира създаването на десния мит за 
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БСП (това е 2005 г., веднага след изборите). Аргументи против този 
мит дава сам Сергей Станишев, като част от тях вече бяха изложени, 
но няма по-добър аргумент от този на подобрената социална среда 
и начин на живот, на новите работни места и повишената социална 
сигурност (все неща, които са запазена марка на едно ляво упра-
вление и на една лява партия)177. Година по-късно, Центърът за ис-
торически и политологически изследвания към Националния съвет 
издава книга с материали за политическо образование „БСП – вче-
ра, днес, утре“, която разяснява на младите социалисти в детайли 
историята на партията, уставните норми, програмните постановки, 
личностите и постиженията на БСП178. В случая не може да става и 
дума за каквато и да е дясна сигнатура към БСП. 

След победата на ГЕРБ и образуването на ново дясно правител-
ство „десният мит“ за БСП заглъхва и спира да се използва. Това 
състояние трае едва до новите предсрочни избори. В момента на 
формирането на кабинета „Орешарски“ „десният“ мит влиза отново 
в обръщение. Фигурата на Пламен Орешарски е достатъчно осно-
вание за това – все пак той е зам.-министър на финансите в пра-
вителството на Иван Костов (1997-2001), заместник-председател на 
Националния изпълнителен съвет на СДС (2002-2003) и официален 
кандидат за кмет на София от СДС (до скандалното оттегляне на 
кандидатурата му). Разбира се, митът подминава излизането му от 
СДС, работата му с президента Първанов през 2004 и дейността му 
като министър на финансите (безпартиен) в кабинета на Сергей Ста-
нишев (може би най-успешният ни министър на този пост за целия 
преход). Но както вече беше отбелязано, политическите митове не 
се интересуват от подробности, а от наратив и подходящ контекст. 
Наративът вече съществува, а след печалното обявяване на Делян 

177 Защото сме социалисти, стр. 64-67.
178 Ананиева, Н., Канева, Л., Кандиларов, Е. (ред.) БСП – вчера, днес, утре, ЦИПИ, С., 2009.
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Пеевски като кандидатура за председател на ДАНС, се появява още 
един стар аргумент, а именно връзките с олигархични кръгове и 
търговия с политическо влияние. Този път и контекстът и слуша-
щите са подходяща почва и поле, на което разказвачите успешно 
да разпространяват политическата митология. В този смисъл митът 
намира благодатна почва и трае до падането на правителството, 
след което рязко заглъхва и почти няма проявления по време на 
следващите две правителства на Бойко Борисов. 

През последните години, някъде след 2017 година, „десният“ мит 
за БСП отново беше задействан, този път не толкова отвън, колкото 
във вътрешното говорене в партийната централа и нейните струк-
тури. То се случи главно в две направления – първото е свързано 
с личността на председателя на НС на БСП. Второто се отнася до 
по-технократския език и стил на най-новите програмни и управлен-
ски документи на партията (виж „Визия за България“, „Визия за Евро-
па“ и др.). От гледна точка на пропагандното говорене всичко това 
е вярно, от друга страна – самият председател използва класическа 
лява реторика и е подкрепяна от най-консервативните кръгове от 
членския състав на БСП. Самата тя не се „заиграва“ политически с 
бивши „сини“ величия и по същество беше твърда опозиция на дяс-
ното упрашление на премиера Бойко Борисов. 

Може да се каже, че за разлика от останалите политически и ис-
торически митове за БСП, този за десния ѝ характер е най-неправдо-
подобен. Това е така, защото той няма обяснителен, а пропаганден 
характер. Инструменталната природа на „десния“ мит го ограничава 
като обхват и намалява силата му след всяко включване в употреба 
и последващо спиране на митологичния разказ. Тази инструментал-
ност става все по-очевидна и в крайна сметка води до собственото 
си демитологизиране. Към днешна дата основните опоненти на БСП 
по-скоро се шегуват с този мит, а като оръжие той продължава да 
се използва от крайно леви, или описващи се като „по-леви“ от БСП 
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обществени групи и интелектуални кръгове. Извън това е повече от 
очевидно, че БСП в своята реторика, поведение, структури, членски 
състав, партийни документи и предлагани политики, си остава кла-
сическа лява партия от европейски тип. 

Отвъд „десния“ мит за БСП
Анализът на това пропагандно поле следва да бъде допълнен от 

още няколко изследователски наблюдения. В своята цялост митът 
за „БСП като дясна партия“ имаше променлив успех и неговата пъл-
ноценност отдавна е изчерпана. Той не постигна оригиналната си 
цел, но предизвика сериозен негативен ефект. Митът захрани въз-
приемането на различното, на европейското начало, на преосмис-
лянето на старите догми в своего рода „дясно“ схващане за голяма 
част от традиционната членска маса и електорат на БСП. Съвре-
менният ход на БСП, разбира се, няма нищо общо с десницата, но 
десният мит допринесе за изострянето на противоречията между 
проевропейската визия за партията и русофилските и консерватив-
ни кръгове в нея. Самото поведение на ръководните органи на БСП 
потвърждава това. БСП се капсулира, тя се превръща все повече в 
реактивна, а не в консолидираща партия, все повече в стесняваща 
електоралния си хоризонт, а не в привличаща младите и трудещата 
се средна класа и работещи бедни. Онази част от членовете на БСП, 
която е подвластна на „десетте божи заповеди“ на партийно-поли-
тическото поклонничество, няма как да възприеме европейското 
разбиране за лява партия179. На лице е сблъсък на политическите 
социализации, на тази проведена преди 90-та и на тази, проведена 
след трансформацията и модернизацията на БСП. Преосмислянето 
на вътрешнопартийните проблеми, допълнително катализирани от 

179 Мизов, М. Потайностите на партийно-политическото поклонничество, Авангард 
прима, С., 2012
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„десния“ мит, трябваше да бъде направено. С него завършва един 
цялостен цикъл на преразглеждане на политическата митология 
около БСП, с което се реализира стремежа за „изчистване на об-
раза“ и „разсейване на дима“ около партията, особено с оглед на 
предстоящите тежки предизборни битки. 
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поземлените отношения, продоволствения маркетинг.

д-р Любомир Кючуков е дипломат от кариерата, доктор по политология. 
Бил е член на Съвета по евроинтеграция в Министерския съвет и на Съвета 
по европейска и евроатлантическа интеграция при президента на България 
(2001–2005 г.). От 2005 до 2009 г. е заместник-министър на външните работи, а 
от 2009 до 2012 г. – посланик на България в Лондон. Бил е заместник-предсе-
дател на Висшия съвет на БСП (1990–1991 г.). В момента е директор на Инсти-
тута за икономика и международни отношения. Председател на Издателския 
съвет на списание „Международни отношения“.

Гл. ас. д-р Александър Димитров е завършил политология и е доктор по по-
литически науки на УНСС. Основните му научни интереси са в областта на поли-
тическия анализ, съвременни идеологии и доктрини, високите технологии в об-
щественото развитие, лидерството и др. Преподавател е в УНСС, катедра „Полито-
логия“, където заема и длъжността научен секретар. Член на управителния съвет 
на фондация „Солидарно общество“. Автор на множество статии и публикации.
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Историята на България от началото на прехо-
да до наши дни все още е обект повече на ин-
терпретации, отколкото на обективно изслед-
ване и анализ. Същото важи и за ролята на 
участниците в политическите процеси, фор-
мирали настоящето такова, каквото е. 

Българската социалистическа партия и днес 
понася най-сериозни щети от изкривеното тъл-
куване на реалността, създало ѝ в публичното 
пространство митологизиран образ - резултат 
от повтаряни до безкрай полуистини и клишета.    

Носейки тежкото наследство на управлението 
до 1989 г., БСП се оказа „удобният виновен“ и 
за грешките от следващите три десетилетия. 
Години наред тя беше несправедливо заклей-
мявана от своите опоненти като „комунисти-
ческа“ и „анти-европейска“ партия, отговорна 
за всички икономически и социални кризи, бе-
лязали страната в близкото минало. 

Настоящият сборник е опит да се анализира ис-
торията отвъд клеймото и да се развенчаят ми-
товете, с които образът на българската левица 
все още се свързва. Защото обективната исти-
на за ролята на БСП в политическите процеси 
в България след 1989 г. е далеч от популярните 
клишета и заслужава да бъде изречена. 




