
 
 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

НА СЪСТОЯНИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО 

УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА 

РАБОТНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

  



 
 

 

Въведение 

Един от основните стълбове на индустриалната демокрация е автентичното 

представителство на работниците.  В епохата на индустриалните общества тази роля се 

е изпълнявала основно от синдикатите. С течение на времето, в развитието на 

икономическите отношения настъпват все по-осезаеми промени касаещи огромен 

аспект от трудовите отношения – появата на атипични формите на заетост, 

неопределеност на работното място мястото, натиск върху трудовите и социални права, 

индивидуализиране на труда, работа от разстояние, дигитализацията на труда и 

възможността за „разчленяване„ на производствените задачи на отделни етапи и 

изпълнението им от различни хора и т.н.  

Индивидуализирането на труда е резултат колкото от промяна в организацията 

на  труда и широкото използване на информационните технологии, толкова и от 

засилената привлекателност на „индивидуализма” пред „колективизма”, което става все 

по-търсено и възможно като право на личен избор. Силен импулс в тази посока е 

нарастването на дела на услугите при формирането на БВП, което е характеристика на 

развитите икономики. И точно това откъсване от големите производствени колективи 

води до промяна в ценностната система, в която все по-централно място намира 

търсенето на баланс между трудовия и семеен живот. В същото време такова социално 

поведение създава риск пред представителството на интереси и защита на трудовите и 

социални права на отделния човек.   

От своя страна глобализацията на капитала и неговата мобилност поставя 

труда под преса и заплаха за преместване в други части на света в търсене на по-високи 

норми на печалба. За разлика от класическата индустриална епоха днес в по-малка 

степен  се търсят форми на представителство, преговори и балансирани решения в 

процеса на полагане на труда. Една от причините за това е, че капитала става все по-

гъвкав, глобален и често неясен по отношение на действителният работодател. Особено 

голяма неяснота и несигурност създава работата в дигитални платформи, в 

„споделената”  и crowd икономика и др. , в които всички рискове са за сметка на 

работника.         



 
 

 

С други думи днес полагането на труд е свързано с много по-висока степен на 

несигурност и създава условия за дисбаланс в отношенията между труда и капитала. 

Основите на индустриалната демокрация се подкопават от фиксиране върху 

корпоративната печалба и игнориране на ролята на работника в нейното формиране.  

Съвременният капитал  печели в последните десетилетия (най-неприкрито по 

времето на Татчър и Рейгън) все по-категорична политическа подкрепа и осъществява 

системен натиск срещу синдикатите като ефективна форма на представителство на 

работниците. Това се изразява в законодателно въвеждане на други алтернативни 

форми на представителство (извън синдикалното), като общото между тях са 

ограничените правомощия, които те притежават. Стремежът на все повече 

работодатели за директно общуване с неговите работници също е част от нагласите за 

отстраняване на посредниците както в лицето на синдикатите, така и в лицето на 

преките административни ръководители. Търсенето на  алтернативни форми на 

представителство е показател за наличието на две потребности – търсене на по-широка 

комуникация с работниците от една страна, но и контролирано представителство на 

работниците от друга. Това поставя под съмнение не само автентичността на 

представителството на работниците, но и в някаква степен го обезсмисля. Известни са 

редица случаи в България, в които работодателите „посочват” представителя на 

работниците в европейските работнически съвети на мултинационални компании 

опериращи у нас.  

Тези,а и редица други фактори поставят на изпитание съвременния човек не 

само в качеството му на работник , но и като гражданин. Ограничените му 

възможности за влияние върху средата и отношенията на работното му място водят до 

демотивация за активно гражданско участие и в обществените процеси. Появяват се 

съмнения относно автентичността на представителство на индивидуалните интереси 

както спрямо традиционните синдикати, така и спрямо традиционните политически 

субекти. Тези антисистемни настроения вече са трайна европейска тенденция, която 

става все по-видима и която изправя съвременните общества пред огромни 

предизвикателства.    

Обективен факт е, че в страните от Стара Европа, в които съществуват 

работещи механизми на представителство на работници и работодатели има смислен 



 
 

 

диалог и се реализира стабилен икономически напредък, съчетан с намаляване на 

социалното неравенство и недоволство.    

Именно поради тази причина темата придобива днес особено актуално 

значение за развитие не само на индустриалните, но и на обществените отношения у 

нас.   

Още от зората на индустриализацията работниците се борят да получат по-

демократична основа  за техния труд. Обсъждани са ценностите и аспектите  на 

участието на работниците. Това участие е основно човешко право и в края на краищата 

политическата демокрация не може да процъфтява без социална и икономическа 

демокрация. Правото на работниците и техните представители да имат достъп до 

вземането на решения по всички въпроси, директно или индиректно влияещи на 

тяхното социално и икономическо положение, се базира на факта, е работниците са 

партньори в производствения процес. 

Развитието на демократично работническо участие в Западна Европа е в 

стагнация, а в много други части на света замира.Работническото участие вече не е 

много популярна тема в политическите или синдикални платформи. Работодателските 

организации, било по интуиция или преднамерено, подтиквани от нарастващата 

популярност на капитализма, правят всичко възможно да обвържат работническото 

участие към капитала. Точно тук трябва да бъдат издигнати защитни стени, и в Западна 

Европа, и в Източна Европа, и навсякъде по света. 

Нужна е нова динамика. Изисква се иновация и творчество. Не ни трябва 

повече от същото или трансплантации на „модели“ или „системи“. Нужни са ни нови 

отговори на новите реалности. В институционализираните схеми на индустриалните 

отношения през последните 50 години, няколко класически форми на участие бяха 

установени и развити в различни страни. Те включват работнически съвети, „droit 

d’expresion”, работническо участие, „Mitbestimmung”и т.н. Тези форми на участие, 

въпреки че са още валидни като демократични инструменти в организацията на труда, 

не дават демократични отговори на новите проблеми, породени от пазарната 

икономика  като дерегулацията, различни форми на заетост и много други проблеми. 

Нужна е друга, дългосрочна визия за бъдещето на труда. 



 
 

 

За да се постигне това е необходимо да се направи разлика между различните 

нива на развитие на демократичното участие. Нивото на работническа организация 

остава много важно, но за да се постигне наистина демократично участие и за да се 

решават проблеми на секторно, регионално и национално ниво са необходими нови 

инициативи. Бързата интернационализация и глобализация на икономиката изискват 

форми за демократичен контрол на това ниво. За различните нива са необходими 

различни стратегии. Национални стратегии са нужни, за да се развива демокрацията в 

духа на социалните, икономически, политически и правни традиции на всяка отделна 

страна. Да се трансплантират форми на демократично участие от една страна в друга 

може да доведе до сериозни проблеми. 

Една общоевропейска стратегия би трябвало да се насочи към 

наднационалните проблеми (например Европейските работнически комитети) и да 

разработва общи политики, които да бъдат детайлизирани по-късно от всяка страна 

съобразно нейните специфики. Европейската интеграция сега е цел, на която сме се 

посветили и участието в демократичния процес може да доведе до синдикален отговор 

на нарастващите проблеми на национализма в Европа. 

Днес синдикалното движение е в стратегическа позиция да усили 

демократичното участие на всички нива – от работното място до национално и 

международно ниво, в Европа и по далеч. Синдикатите трябва да изберат между две 

опции: 

а) синдикатите продължават техните действия чрез преговори и договаряне, и 

когато е необходимо, използват оръжието „стачка“. Синдикализъм, характеризиращ се 

с искания, договаряне и стачки е основен в капиталистическата система и трябва да 

бъде защитаван и развиван. Но има опасност цялата синдикална енергия да бъде 

насочена към въпроси, свързани с трудовия договор – заплати и работна среда. Това ще 

остави икономическата и социалната политика над нивото на предприятието извън 

досега на демократичния контрол. 

б) синдикатите продължават да развиват политики на участие паралелно, а не 

вместо договарянето. Синдикатите могат да фокусират много от енергията си в 

търсене на начини за активно участие в процеса на вземане на решения на всички нива 



 
 

 

на икономиката. Този синдикализъм би се характеризирал не само с искания, но и с 

предложения на работното място и по-високо: проактивен синдикализъм. 

 

Защо се стигна до идеята за гражданско участие и представителство на 

работниците в България чрез Парламент на работеща България 

I.  Синдикати 

Въпросът за представителство на работниците е актуален още от времената на 

индустриалната революция. Развитието на търговията, специализацията на 

производството и разпространяването на индустриалните методи на работа променя 

облика на предприятията и отношенията в тях. Майсторите постепенно се превръщат в 

собственици, които само организират и управляват работата на други хора, наети на 

пазара на труда. Калфите губят възможността да си осигуряват работа сами (материали 

и инструменти) и се превръщат в работници, чиято единствена ценност са уменията и 

квалификацията им, от която имат нужда новите предприятия. Оформят се наемни 

отношения, гилдиите се разпадат и се появява необходимостта калфите сами да 

защитават интересите си пред новите работодатели Контролът върху броя калфи на 

пазара на труда остава главното им оръжие. То им осигурява достатъчно сила и власт в 

отношенията с работодателя, и привилегировано положение спрямо нарастващите 

слоеве от нискоквалифицирани и неквалифицирани работници. Получава се много 

силен дисбаланс в отношенията работодател – работник.  Има принципна 

неравнопоставеност в изходните позиции на договарящите се страни и ограничаване 

свободата на избор на отделния работник. Основните зависимости, които създават това 

неравенство са: 

Първо, ако работникът откаже наемното отношение, той не може да реализира 

капитала си (работната сила) и остава без средства за живот. При неуспех 

работодателят просто остава с парите си. 

Второ, когато се наема работникът влага всичко на едно място – 

професионални умения, квалификация, а при неуспех отново губи възможност да си 



 
 

 

осигури нормален живот. Капиталът на работодателя може да бъде вложен на различни 

места и провал на едно от тях няма такова фатално значение за него. 

Трето, тази еднопосочност и взаимна зависимост на капитала на работника  

(работната сила) веднага го въвлича в конкуренция с други подобни работници и при 

договаряне поотделно всеки може да бъде принуден да приеме по-ниска цена за труда 

си.Работодателите също се състезават помежду си, но поради многократно по-малкият 

им брой могат лесно да се споразумеят и тогава позициите на отделния представител на 

труда отслабват значително. 

Ситуацията на пазара на труда всъщност е продължение  на основния принцип 

на капиталистическото производство – постигане а максимална печалба от вложената 

собственост. В случая с наемното отношение обаче той води до естествено 

противопоставяне на интересите на труда и капитала. За работодателя заплатата на 

работника е разход, който намалява печалбата от вложения капитал, а за работника тя е 

източник на средства за живот, т.е. колкото е по-голяма, толкова възможността за 

материално благополучие и удоволствие се увеличава. Или, за да спечели едната 

страна, другата неизбежно трябва да загуби. Крайният резултат зависи от баланса на 

силите и в случая, когато  отделният работник се изправя срещу цялата мощ на 

корпорацията, не е трудно да се предвиди какъв е той – неизбежна загуба. 

Пред работника има три възможности за действие: да разчита на съвестта и 

щедростта на работодателя и да се примири; да напусне (или да откаже работата), и да 

обедини усилията си с други работници за да променят ситуацията. Втората 

възможност е ясна. Първата не дава особени надежди, доколкото католическата и 

протестантската църкви, а и ислямските религиозни институции сами създават 

синдикални организации за защита на работниците. Така естествено остава третата 

възможност – издигането наобщ „глас“ и колективно действие, т.е. създаване на 

синдикална организация за защита на интересите на труда. 

За да се откроят по-ясно целите на синдикализма трябва да се разгледа 

противопоставянето на труда и капитала и от обратната му страна – неизбежната 

необходимост от съединяването им, за да има производство, да се развива 

предприятието, да функционира пазара на труда. Така погледнато противоречието 



 
 

 

променя характера си и не предполага задължително абсолютен сблъсък, а с това и 

възможностите за неговото решаване се увеличават. 

Целта на  синдикатите не е да унищожат или да изстискат работодателя, а със 

съвместни усилия да намерят оптимално разпределение на ресурсите, което да осигури 

справедлив дял за всяка от страните и възможност за растеж на производството. При 

подобни отношения е безсмислено да се търсят победители и победени. Синдикалният 

„глас“ не е боен призив, а сигнал, предупреждение от лоялен партньор и затова 

понякога говорят за синдикатите като за „мениджъри на недоволството“. 

Реалността често се различава от подобна идеала ситуация и историята, и 

съвременната практика са изпъстрени с опити за монополно налагане на решения. В 

основата на трудовите отношения в някои страни (САЩ, Великобритания, Франция) е 

заложена традицията на конфликтно решаване на проблемите, която може да осигури 

временни предимства, но в съвременните условия последиците от силовите варианти за 

синдикатите се оказват изключително тежки – загуба на членове, противоречия в 

организациите, ограничаване на политическото влияние и други. 

Основното съдържание на взаимодействието между работодателите и 

синдикатите, и главния продукт на трудовите отношения са процедурните правила. 

Тези правила създават рамката и начините (механизмите) за решаване на на всички 

възникващи проблеми, свързани със заплащането, условията на труда и качеството на 

трудовия процес като цяло. Те могат да бъдат формално записани или да са се 

утвърдили от само себе си, от традицията и навиците на хората в предприятието, в 

отрасъла и държавата. Във всички случаи обаче те са познати и признати и от двете 

страни. При нужда работодателят или синдикатът могат да предвидят реакцията на 

другия, както и когато рискуват да се окажат в нарушение на общоприетото. 

В зависимост от областите, които регулират, правилата могат да бъдат 

разделени на два типа. 

Първият включва правилата и нормите, които определят материалните условия 

на труд – заплащане, продължителност на работния ден, извънредния труд, почивки и 

т.н. За да се стигне до тях обаче страните трябва да се договорят за още едни правила за 



 
 

 

реда, по който те ще се изработват, тълкуват, прилагат и ще се променят – т.е. 

процедурни правила.  

Процедурните правила играят изключителна роля за реалните възможности за 

влияние на синдикатите и особено в условията на икономически спад или криза, когато 

изглежда, че практически няма какво да се договаря в материалната област или дори се 

налага да се договорят отстъпки. Отстъпките се компенсират с повече права и по-

широк обхват на договарянето. 

Традиционно са се оформили три метода за изработване и приемане на 

правилата за уреждане на правилата за уреждане на трудовите отношения: 

Първо, едностранно налагане от работодателя или синдиката. 

Второ, съвместно регулиране заедно с работодателя – колективно договаряне 

Трето, убеждаване на законодателната власт да въведе определени правила чрез 

закони – законово регулиране. 

В началото на синдикалното движение при условията на индустриалната 

революция и доктрината на свободната търговия законовото регулиране играе 

минимална роля и основният метод е едностранното налагане.При него работодателят 

обикновено има значително преимущество, но често организациите на 

висококвалифицираните работници практически диктуват условията на работа. 

Към края на XIX век и особено през първата половина на ХХ в. с навлизането 

на тейлъризма и фордизма в организацията на производството започва да се налага 

колективното договаряне, което си остава основен метод и при съвременните условия. 

Предишната практика на синдикален диктат постепенно загубва значение и остава като 

изключение в специфични ситуации. През същия период в развитите страни се 

утвърждават различни модели на „социалната държава“, което засилва позициите на 

синдикатите в социално-икономическата сфера и особено в политическата система. 

Естествено, това сближаване с управляващите кръгове отваря вратите за намеса на 

държавната власт в индустриалните отношения и разширяване на периметъра на 

законовото регулиране. 



 
 

 

Принципната позиция на синдикатите винаги е била за  минимална 

интервенция  на външни сили в отношенията с работодателите. Рационалността, 

доброволността и джентълменското споразумение обикновено предлагат по-стабилна 

база за развитие на отношенията. След Втората световна война обаче достъпът до 

висшите нива на вземане на решения в рамките на социалната държава, възможностите 

за допълнителни политически гаранции от левите партии (социалдемократически, 

социалистически, комунистически) и идеологическата необходимост за неутрализиране 

на тогавашната социалистическа система дават на синдикатите самоувереност и 

усещане за власт и обществена подкрепа, които в значителна степен се оказват 

преходни. Немалка роля в този процес има и засилващото се присъствие на закона в 

системите на индустриални отношения. 

Рязката промяна на условията във всички области на икономиката, политиката 

и социалната сфера от средата на 70-те години демонстрира недостатъчна гъвкавост и 

адаптивност на синдикатите. Колективното договаряне започна да губи ефективност, 

появи се терминът „договаряне на отстъпки“, т.е. колко може да се  отстъпи от 

предишните постижения. Поредица от ограничителни закони бяха въведени или 

съживени от правителствата на М. Татчър, Р. Рейгън, Дж. Буш и др., което отново 

постави законодателството (неговата промяна в благоприятна посока) в програмата за 

действие на синдикатите. Въпреки стабилизирането на положението през последните 

години, необходимостта от изнамиране на нови форми и методи на работа в бъдеще все 

още не е намерила пълноценно решение. 

От края на 70-те години и през цялото следващо десетилетие основната 

тенденция в синдикалното движение в развитите страни бе тенденция на спад – 

намаляване на броя а членовете и ограничаване на възможностите за влияние в рамките 

на индустриалните отношения и в по-широк обществен и политически план. Тази 

тенденция, разбира се, не се проявява в еднаква степен и форма във всички страни. 

В какво се изразява промяната?  

Вече стана дума  за доминиращата роля на фордизма, който е не само начин на 

производство, но и начин на живот. Той се основава на масовото производство на 

стандартизиран продукт със сравнително полуквалифицирана работна ръка за пазар на 



 
 

 

масов потребител, където конкуренцията е чрез цената. Тази форма на организация 

създава благоприятни условия за синдикализъм: големи групи работници със 

сравнително еднакви интереси на едно място и производство осигурено с пазари. 

Постигането на споразумение при определени условия лесно покрива голям брой 

членове и привлича нови. Така се утвърждава синдикатът на „общото правило“, който 

лесно си изгражда идентичност на организация на работническата класа и има ясна 

мисия – защита на интересите й. 

Второто предимство произтича от начина на управление – ясно подредени 

йерархични линии на власт и подчинение. Договореното с върха, който взема решения, 

веднага влиза в сила в цялата организация. От друга страна договореното със синдиката 

го задължава да осигури изпълнението на задълженията, което всъщност е прехвърляне 

на част от неприятните контролни и дисциплиниращи функции на управлението на 

цялата маса работници върху синдиката. Ето защо колективното договаряне е особенно 

ефективно за синдиката на „общото правило“. В предприятията от подобен род тази 

практика продължава и до днес. 

Но от 70-те и 80-те години настъпиха промени, които коренно промениха 

средата за синдикална дейност. Някои от най-важните фактори: 

Първо, през този период икономиките на европейските страни преминаха през 

процес на структурно преустройство – от индустриално производство към сектора на 

услугите. В много страни делът на работещите в този сектор достигна и премина 70% 

от общата заетост. Новата индустриална революция – i 4.0 още повече промени 

структурата а заетостта. Този процес свива ядрото на организирания труд – 

индустриалните работници. Организирането на новите професии в повечето случаи е 

изключително трудно, а там където е успешно започва да променя вътрешното 

съотношение на професионалните групи в синдикалното движение. Това се отразява на 

характера на организациите и създава вътрешни напрежения. 

Второ, насищането на традиционните пазари води до два ефекта – ориентация 

към световните пазари и конкуренция не на стандартизирана продукция на ниска цена, 

а на основата на специализирана (уникална) висококачествена продукция. Навлизането 

на високите технологии, компютъризираните производствени системи правят това 



 
 

 

възможно, но изискват специално подготвени, високо квалифицирани работници. 

Вътрешното разслоение се увеличава, а с него и противоречията между интересите на 

различните професионални групи. Пазарът на труда се разделя най-общо на три части: 

- Квалифицирани, високо платени работници с гарантирана заетост и 

бъдеще; 

- Ниско и неквалифицирани с несигурна заетост (временна, непълен 

работен ден, за определена работа и др.), несигурни доходи и бъдеще; 

- Работници с ненужна квалификация, възрастни, без квалификация, 

практически без шансове да бъдат наети и с бъдеще в групата на дълготрайно 

безработните. 

Много от предприятията от този род функционират без синдикално 

представителство, доколкото ядрото от работниците не е особено заинтересовано, а 

останалите – периферията, често нямат право да бъдат членове или остават извън 

колективните договори. 

Трето, интернационализацията на икономическата дейност, която извежда на 

преден план транснационалните корпорации с поделения в различни страни. Тяхната 

дейност е трудно да се контролира, особено процесите и нивата на вземане на решения. 

Ако към това се добави и общата тенденция към децентрализирани схеми на 

управление на предприятията, създаването на автономни „стратегически бизнес 

единици“, процесът на партниране и колективно договаряне започва да губи 

традиционния смисъл и за двете страни. Защитата на интересите явно налага друга 

форма на участие. 

Четвърто, промените в политическите нагласи на обществото. След като през 80-

те години на преден план излязоха неоконсервативните политически сили с 

философията „Няма общество, има само индивиди“ (М. Татчър) и подкрепата за 

доктрината на свободната търговия, в наше време се наблюдава силно разочарование от 

традиционните, класически политически елити. На базата на това разочарование 

започва да се вихри безконтролен политически популизъм, който безотговорно краде 

традиционните лозунги и искания на синдикатите и печели привърженици, които в 

крайна сметка ще останат излъгани. Най-опасното е, че този популизъм е опасна 



 
 

 

хранителна среда за развитието на ултра националистически и крайно десни партии и 

движения. 

Необходимо е да се положат много усилия в търсене на изход от ситуацията и 

очертаване на посоката за бъдеще. Натискът на промяната продължава и все повече 

налага необходимостта от нов тип стратегически синдикализъм и участие в процеса на 

вземане на решения. 

 

II. Синдикализмът в България 

Синдикалното движение в България в продължение на своето близо вековно 

съществуване преживява превратностите на историческото развитие на страната ни, 

отразява в себе си различните насоки на световното синдикално движение, става поле 

на идеологически спорове и натиск от страна на политически партии и в отделни 

периоди е поставяно в служба на един или друг политически режим. 

Синдикалното движение в България се създава и развива по-късно от 

останалите европейски страни и е повлияно от неговия опит и традиции. Разбира се, в 

него се проявяват и различни национални белези и специфики. В по-голяма или по-

малка степен в България се развиват всички насоки на синдикализма - свободен 

синдикализъм, партиен синдикализъм, самосиндикализъм (анархосиндикализъм), 

християнски синдикализъм, казионен синдикализъм. Определящи за синдикалните 

традиции у нас обаче са били партийният и свободният синдикализъм. 

Синдикалното движение в България в по-голяма част от своето съществуване е 

разединено. Още в началните години от неговото създаване са оформени две 

синдикални централи, тясно свързани с двете крила на социалдемокрацията - Общият 

работнически синдикален съюз (ОРСС, създаден през юли 1904 г.), свързан с 

Българската работническа социалдемократическа партия (тесни социалисти) и 

Свободният общ работнически синдикален съюз (ОРСС, създаден през август 1904 г.) 

под влиянието на Българската работническа социалдемократическа партия (широки 

социалисти). 



 
 

 

Създаването на две синдикални централи е резултат от разцеплението в 

българското социалистическо движение през 1903 г. Това събитие е тежък удар върху 

работническото движение в България. Немалка част от силите му изтичат в 

пукнатините между двете течения в социалдемокрацията и синдикалното движение - 

опортюнистическото и марксическото; революционното и реформисткото. 

Ранната история на българското работническо движение доскоро се е свързвала 

с борбата между тези течения, като обикновено по-крупните събития са представяни за 

"победа на марксизма над опортюнизма в социалистическото движение", за "победа на 

революционното над реформисткото течение в синдикалното движение". Днес един 

такъв подход е напълно лишен от всякакви научни и политически основания. 

В оценката за създаването на две синдикални централи в началото на века, 

което има и отрицателни последици в по-нататъшната история на българската левица, 

трябва да се държи сметка, че то не е било фатално, а че било неизбежен резултат от 

развитието на социалистическото движение. Борбата за организационно съжителство и 

синдикално единство не е задължително и единствено условие за успеха на 

синдикалното движение. Но постигането на единодействие между двете централи 

(съответно и между техните отраслови съюзи), твърде често се оказва необходимо. 

Двете социалдемократически партии в България са най-агресивните 

политически формирования, борещи се за политическата власт и промяна на 

обществено-политическата и икономическата система. За осъществяването на тази цел 

те следват различни пътища, а синдикатите, свързани с тях, са масовата база за 

реализирането на стратегическите им цели. Буржоазните партии в България, с малки 

изключения, не проявяват афинитет към създаване и организиране на синдикатите. 

Единствено тоталитарните режими, господствали у нас, осъзнали значението 

на синдикатите, създават единни организации, като широка социална база за 

господството си. Единни синдикати в България съществуват в годините след 1934 г. - 

създаденият след 19 май 1934 г. казионен Български работнически съюз (БРС) и след 9 

септември 1944 г., преминавайки известен преходен период, създаденият Общ 

работнически професионален съюз (ОРПС), по-късно преименуван в Български 



 
 

 

професионален съюз (БПС). Тези синдикални централи са създадени от управляващите 

режими и са пряко подчинени на тях. 

Синдикализъм в чист вид в България не е съществувал, ако не се имат предвид 

първите синдикални организации, създадени у нас в зората на синдикалното 

организиране, непосредствено след освобождението ни от османско присъствие. В 

известна степен тенденции на "чист" синдикализъм и центристки позиции в 

синдикалната дейност са проявявали синдикатите на държавните служители, 

непринадлежащи към основните синдикални централи ОРСС и Св ОРСС, които през 

1911 г. се обединяват и създават центристката синдикална централа Съюз на съюзите. 

Движение за единодействие и единство в синдикалната практика на 

българските синдикати са се проявявали през отделните години на тяхното 

съществуване. През 1908 г. ОРСС се обединява със синдикатите от Съюза 

"Пролетарий", образувайки Обединен Общ работнически синдикален съюз (Об. ОРСС), 

по-късно през 1919 г. Об ОРСС се обединява със Съюза на съюзите и се създава 

Конфедерацията на труда. Но на практика, обединение между определящите 

физиономията на българското синдикално движение централи - ОРСС, а след 1925 г. 

Независими работнически професионални съюзи (НРПС) и Об. ОРСС не се 

осъществяват, макар в определени моменти да се стига до съгласие за обединение и в 

дадени години да има преливане на членска маса от едната в другата синдикална 

организация. 

Двете основни направления в българското синдикално движение се 

разграничават и по стратегията и тактиката на синдикалната си дейност. ОРСС 

последователно отстоява линията на синдикалната борба за подобряване социалното и 

материалното положение на трудещите се чрез икономически стачки, протести и 

петиции до отговорни държавни фактори, ОРСС (по-късно НРПС) на теория и в своята 

синдикална практика винаги е свързвал икономическата борба на трудещите се с 

политическата борба за освобождение от експлоатацията, като икономическата е била 

подчинена на политическата борба.  

Особено силно разграничение между двете направления на синдикалното 

движение у нас настъпва след 1919 г., когато ОРСС тясно свързва своята дейност с 



 
 

 

борбата на комунистическата партия за завземане на политическа власт чрез революция 

и установяване на пролетарска диктатура. 

Господството на авторитарен и тоталитарен режими в България се отразява 

пагубно върху синдикалното движение и синдикализма. Те преминават всякакъв вид 

синдикален плурализъм, свиват дейността на синдикатите, превръщайки ги в единни 

синдикати - придатък на авторитарната и тоталитарната държава. Такава роля са играли 

- БРС (1935-1944 г.) и ОРПС, по-късно БПС (1945-1989 г.). 

Корпоративният принцип на изграждане на профсъюзното движение в 

България намира за пръв път най-пълно приложение след 19-майския преврат в 1934 г., 

когато се установява авторитарен режим. Режимът се нуждае от обществена подкрепа. 

При избраната от двореца безпартийна форма на управление българското 

работничество следва да бъде спечелено за режима и следваната от него политика. За 

тази цел през 1935 г. се създава Българският работнически съюз (БРС), най-голяма 

работническа организация, съществувала у нас до 9 септември 1944 г. 

БРС е изграден на принципите на корпоративната система. Те са взаимствани 

от италианската "Харта на труда". Въвеждането у нас се урежда с "Наредба-закон за 

работническите професионални съюзи" и Устава на БРС от 1935 г. 

Корпорациите от това време са обединения на индустриалци, работници, 

търговци, занаятчии и пр., по вид на професията. Те се създават със закон, а дейността 

им се насочва от върховните органи на държавата - монарха и правителството. 

При тези условия БРС се изгражда като организация със строго централизирана 

структура от долу до горе. По населени места се създават клонови сдружения, които 

обединяват работниците от една професия, а за всички работници в този населен пункт 

- общо работническо сдружение. В околийските центрове се създават околийски 

работнически синдикати, а в областните центрове - областна работническа общност. 

Върховният орган за страната е Централният комитет на БРС. В национален мащаб по 

професионална линия се изграждат и групови съюзи, обединяващи еднакви или средни 

професии. Две трети от състава на ръководните органи се избират на събрания и 

конференции, а останалите - начело с председателите и секретарите, се назначават от 



 
 

 

съответните служби на Дирекцията за организиране на професиите към Министерския 

съвет. Членството в БРС е задължително. 

Корпоративният принцип на изграждане на БРС има за цел да осъществи 

сътрудничеството между работодатели и работници. 

Неговото създаване изцяло е дело на държавата, което е превърнало 

профсъюзите в казионна организация. Ръководителите на БРС имат за задача да 

провеждат идеологията, политиката, в т.ч. и икономическата политика на държавата. 

Като се представя пред работниците преди всичко като защитник на техните 

интереси, на практика БРС не реализира своята защитна функция. С този модел на 

организационно изграждане връзката между работническата класа и нейните 

професионални съюзи се оказа прекъсната. БРС не са изградени като самодейна 

организация, на базата на интересите на работническата класа. С казионния си 

бюрократичен характер те са копие на държавния механизъм, проявяващ се в строг 

централизъм и разпоредителство. На практика те се дирижират от държавата. 

Българският работнически съюз се изгражда върху два основни принципа: 

- Първо, капиталът и трудът са равностойни фактори в производството; 

- Второ, правото, а не произволът трябва да урежда отношенията между 

работодателя и работниците. 

На тази основа работничеството трябва да бъде обединено в своя 

професионална организация. 

Целите на тази работническа професионална организация са: 

 1. Да посочват представители на работниците в държавните, общинските 

и другите обществени учреждения; 

 2. Да посочват представители на работниците в трудовите и 

арбитражните съдилища и трудовите съвети; 



 
 

 

 3. Да служат като сътрудници на държавата в провеждане на нейната 

стопанска и социална политика; 

 4. Да защитават професионалните и моралните интереси на членовете си 

пред всички учреждения, организации и частни лица; 

 5. Да сключват колективни трудови договори; 

 6. Да уреждат взаимоспомагателни каси и специални културни служби 

при организациите; 

 7.  Да се грижат за техническо-професионалната просвета на членовете 

си. 

Основните положения, върху които се изграждат новите работнически 

организации са: 

1. Еднаквостта на интересите на дадена категория, професия обуславя 

единството в организацията, която ще защитава тези интереси. Единната 

професионална организация е натоварена с функциите на признат от държавата 

пълномощник на работническите интереси. 

2. Втори основен принцип е, че професионалната организация е законен 

представител на цялото работничество в дадено населено място. Професионалната 

организация е законно упълномощена да бъде представител на интересите на 

работниците. 

За да може работническата професионална организация да изпълнява всичките 

си функции на законен представител на всички работници, са необходими материални 

средства, които се събират от задължителни вноски. 

3. Третият основен елемент в новите професионални организации е контролът 

на държавата. Контролът се оправдава с това, че професионалните организации са 

същевременно и сътрудници на държавата в провеждането на нейната социална и 

стопанска политика. 



 
 

 

Държавата контролира спазването на законните норми при дейността на 

професионалните организации. 

Правоотношенията между работниците и работодателите се определят чрез 

колективния трудов договор. Той трябва да съдържа всички постановления, 

необходими за създаването на условия за сътрудничество и разбирателство в 

предприятията. 

Главният въпрос, който се урежда с трудовия договор трябва да бъде 

минималната надница. Второ, определянето на работното време, начинът за 

назначаване и причините за уволняване на работниците. Както стачката, така и 

локаутът, при сключен колективен трудов договор, трябва да бъдат забранени. Но в 

замяна на това работниците и работодателите ще бъдат длъжни да се подчиняват на 

решенията на арбитражните съдилища, които ще определят условията на колективния 

трудов договор, в случай на несъгласие между страните. Чрез арбитражните съдилища 

при определени трудови условия ще се установи вътрешният мир в предприятията, като 

се премахнат поводите за конфликти в стопанския живот и ще се постигне социален 

мир в цялата държава. 

След национализацията на частната собственост (1947 г.), ликвидацията на 

многопартийната политическа система и опозиционните сили в България, се създават 

условия за внедряване на съветската система във всички сфери на обществено-

политическия живот в страната, в това число и в профсъюзите. Механично се пренася 

моделът на съветските профсъюзи, изградени на основата на Лениновото учение за 

профсъюзите при социализма. Налагането на съветския модел за изграждане и 

функциониране на профсъюзите, "клише", лишено от историзъм, национални 

особености и традиции, на практика ликвидира всички достижения и ценности на 

синдикалното движение в България и превръщането на профсъюзите в организация и 

структура на тоталитарната система. 

Развитието на съвременния синдикализъм в България датира от края на 1989 

год., т.е. от започването на промените в политическата и икономическа система. 

Първите стъпки към пазарна икономическа система, плуралистично демократично 

управление и либерализация на обществения живот създават и условия за образуване 



 
 

 

на свободни синдикати и отказ от казионния модел, господствал повече от 50 години в 

България. 

Настъпилите промени обуславят редица фактори и предпоставки за развитието 

на синдикалното движение след 1989 год. На първо място, това са особеностите на 

провеждане на икономическата реформа в България и спецификата на икономическите 

процеси и структури, проявяваща се вследствие тази реформа. Изпреварващата роля на 

монетарната пред структурната реформа, както и бавните процеси на приватизация 

предопределят и начина, по който се извършват промените в социалната база на 

синдикатите. От една страна, те са свързани със специфична безработица, която води 

до редуциране на членския състав, особено след 1991 год.  

От друга страна, макар и бавно настъпваща, налице е диференциация в състава 

на работната сила: намалява броят на заетите в държавния и кооперативния сектор за 

сметка на заетите в частния сектор (повече в нови частни предприятия, по-малко в 

приватизирани); намалява относителният дял на заетите в промишлеността и селското 

стопанство, за сметка на нарастване на броя на заетите в услугите и особено във 

финансово-кредитната система и търговията; тенденциите в преструктурирането са 

условия за постепенно намаляване на броя на заетите в дадени професии и сфери, дори 

до пълното им изчезване (например на заетите в уранодобива); увеличава се броят на 

самонаетите и работещите на свободна практика. 

Тези тенденции водят до промени в състава на работната сила и в условията за 

синдикализиране и синдикална дейност, както и в нагласите на работниците за избор на 

синдикално членство. Известно е, че работещите в системата на различните услуги 

далеч по-трудно от работещите в промишлеността се поддават на синдикализация. 

Съществуват и сериозни затруднения при синдикализирането на работещите в новите 

частни фирми. Самонаетие и работещите на свободна практика по начало не 

представляват традиционната социална база на синдикатите и могат да бъдат 

организирани в общности, които да са само асоциирани към синдикалните формации 

или да имат обща дейност с тях.  

Заедно с това, нарастването на безработицата има двояк ефект - от една страна 

за намаляване на абсолютния брой на синдикалните членове, тъй като в България 



 
 

 

синдикалните структури за сега не разполагат със сериозни законови механизми и 

средства за оказване на помощ на освободените от работа, които биха ги мотивирали да 

запазят синдикалното си членство. От друга страна, безработицата има и косвен ефект 

върху синдикалното членство, особено за работещите в частни фирми. Икономическата 

несигурност и страхът от уволнения са бариера за образуването на синдикални 

структури, дори тогава, когато има изявена потребност от синдикална защита. 

Обобщавайки, можем да кажем, че промените в икономиката и трудовия пазар 

водят до намаляване на членския състав, но все пак то е относително, тъй като 

членството в старите профсъюзи до 1989 г. e на практика задължително и в тях 

членуват всички работещи. В същото време те стимулират образуването на нови 

синдикални структури и изчезването на други, както и промени в относителното 

влияние, което имат синдикатите в отделните отрасли.  

Така, синдикатите в бюджетната сфера се отличават с едно по-добро 

съхраняване на членската маса и запазване, дори увеличаване на влиянието, което имат 

- както поради бавните реформи в тази сфера, така и поради постоянния недостиг на 

средства от бюджета, провокиращ социални напрежения. Сериозна тежест все още 

имат и синдикати, образувани в отрасли, на които предстои тежко преструктуриране, 

например мините. В тях също има постоянно трудово напрежение, израз на което са 

организираните синдикални акции. Сериозни са позициите на синдикатите от отрасли и 

предприятия със стратегическо за икономиката значение - отбранителна 

промишленост, нефтохимическа промишленост и др. 

Заедно с това, настъпващата диференциация в интересите, породена от 

различия в заплащането, степента на сигурност на работните места, условията на труд и 

др., която не е така явна в периода до 1989 год. поражда силното раздробяване на 

структурите на синдикатите в отделните отрасли и дори предприятия през 1990 - 1991 

год. Особено остро се прояви разделението в системата на транспорта, търговията  и 

услугите, културата, хранителната промишленост. Разделение, макар и с по-слаб 

резонанс, се наблюдава и в машиностроенето и металообработването, държавното 

управление и др. 



 
 

 

Второто важно условие, влияещо върху синдикалното движение са 

политическите, законодателните и институционалните реформи. Характерното за 

България по-бързо провеждане на политическите реформи в сравнение с 

икономическите, както и острото противопоставяне в политическата сфера, пренесло се 

и в редица граждански организации, е един от най-важните фактори за първоначалното 

формиране на синдикален плурализъм. Той е продиктуван от разделение по 

политически пристрастия и противопоставяне "стари - нови" структури, още преди да 

се изяснят различията в интересите и нагласите на наемните работници, диктуващи 

другия, споменат вече, тип плурализъм.  

Формираното в края на 1989 год.-началото на 1990 год. разделение на 

синдикатите на две големи конфедерации, около които през целия период гравитират и 

други, по-малки, се поражда най-напред и официално е декларирано по политически 

причини. В общественото съзнание от 1989 - 1990 год. преобладава нагласата, че 

старият синдикат, т.е. КНСБ, който наследява структурите на старите профсъюзи е 

просоциалистически ориентиран, а новият КТ "Подкрепа", който тогава е с изявена 

антикомунистическа насоченост, е  демократичен. 

Синдикалното движение в посткомунистическа България се определя от 

промените в обществените настроения и нагласи, от цялостната либерализация на 

обществения живот, довела и до освобождаване на дълго подтискани стремежи. Това 

дава и тласък в първите години за обновление в старите профсъюзни структури и 

образуването на нови, за предприемане на редица синдикални акции, плод на 

наслоявани и дълго време отлагани проблеми.  

В редица случаи обаче раздробяването на синдикатите не е продиктувано само 

от различия в професионалните интереси, нито от различия в политическата и 

тактическа ориентация, а от стремеж към обособяване, от неприемане на определени 

лидери (стари и нови), не на последно място и от силно изразеното желание за 

лидерство. 

Най-важният проблем, породен в хода на практическото възраждане на 

свободните синдикати в България, както и в повечето източноевропейски страни, е 

какъв да бъде синдикализмът в новите условия. Анализът на развитието на 



 
 

 

синдикалното движение в България през 1989 - 1995 год. показва, че повече или по-

малко в практиката си пробиват път различни тенденции, като различията и 

противоречията доминират предимно в първата половина на посочения период - 1989 - 

1992 год. Те се проявяват в изискванията на наемните работници и идеите на 

синдикалните лидери на новото време и са една от главните предпоставки за 

развитието на синдикален плурализъм в последните пет-шест години. Различните, 

често и противоречиви нагласи и идеи и на синдикалните членове, и на синдикалните 

лидери, за това какви именно синдикати са необходими на наемния труд и на 

българското общество пораждат и различни структури. 

Подобна теза намира своите доказателства в отношението към синдикатите и 

техните действия, регистрирано в социологическите изследвания и в анализите на 

практическите резултати от действията на синдикатите, проведени през този период. 

Фактът, че болшинството от синдикатите в Източна Европа и, в частност в 

България, не могат и не остават затворени в тесните аспекти на труда в отделни 

организации и отрасли, а се опитват да променят и политиката на макроравнище, само 

по себе си е предпоставка те да търсят съдействие от такива организации.  

Различните синдикати, особено двете големи централи, в различни периоди 

практикуват връзки с граждански структури и фондации в следните аспекти: 

- общи действия - с пенсионери, безработни, студентски организации, съсловни 

съюзи; 

- формиране на общи временни или постоянни структури - с женски, 

младежки, студентски, с организации на потребителите; 

- контакти и програми по определени проблеми, привличане на 

неправителствени и нестопански организации в тристранното сътрудничество (главно 

на съсловни организации, на пенсионери и безработни, на инвалиди и др.). 

- участие на подобни организации в асоциирана форма в структурите на 

синдикатите (асоциираното членство към КНСБ и подобен тип членство при КТ 

"Подкрепа"); участие на синдикатите и техни структури във фондации, 

благотворителни фондове и др.; 



 
 

 

Мотивацията и нагласите за членство в синдикатите показват изменения в 

периода след 10 ноември. Главният мотив си остава защитата на интереси, разглеждана 

в абстрактен план, както и конкретните й проявления като защитата на основните 

социални права и интереси в труда - доходите, сигурността на работното място, 

законното и справедливо третиране на работещите. 

В последните години отказът от един или друг синдикат е все по-често 

мотивиран от недоволство от защитата на интереси. 

Има известно противоречие между сравнително централизираната схема, по 

която се извършва синдикалната дейност и нагласите за индивидуално членство. 

Очевидно, от една страна, синдикатите са принудени да налагат по-голяма 

централизация в защитата, поради доминирането на държавната собственост, 

концентрацията на държавната власт на правителствено и парламентарно ниво, слабите 

работодателски структури. Това е и крайно необходимо за създаване условия за защита 

в отделните предприятия и браншове. В същото време тяхната социална база се 

интересува главно от резултатите в конкретните предприятия и на конкретните работни 

места и това е естествена тенденция, валидна за синдикатите по цял свят. Заедно с това, 

синдикалната членска маса в България все още на практика не проявява достатъчно 

синдикална солидарност и конфликтите и проблемите, засягащи синдикални членове 

извън тяхното предприятие или различни от тях професионални групи далеч по-малко 

ги ангажират за синдикални действия. Ето защо, ангажирането и организирането на 

синдикалните членове в национални акции става все по-трудно. 

В последните години у синдикатите се наблюдава стремеж да разширят 

периметъра си на действие, като използват "нишите" и възможностите, създадени в 

процеса на реформите. Те формират специфични помощни структури, чието 

предназначение е да допълват и подпомагат основната им защитна дейност и да 

улесняват връзките им с институциите и гражданското общество, а също и с наемните 

работници, самонаетите и други социални групи, които не членуват в синдикати. Тези 

структури често представляват организации с идеална цел или са бизнес-организации 

за предоставяне на услуги със социална насоченост - допълнително осигуряване или 

застраховане, организации, извършващи образователна, консултантска, 

информационна, издателска и друга дейност и услуги и др.). 



 
 

 

Подобни структури са се утвърдили в дейността на западноевропейските 

синдикати и синдикатите от неевропейските развити страни и имат перспективно 

значение за оцеляването и утвърждаването на синдикатите в Източна Европа, в 

частност в България.  

Чрез тази допълнителна дейност те могат да разширят сферата си на влияние и 

обществената си подкрепа, тъй като това им дава възможност за по-голям периметър на 

защитна дейност и социални услуги извън традиционните. Проблем за синдикатите в 

България е как да направят дейността на тези структури по-популярна и да спечелят по-

голямо обществено доверие за нея, а също и как да използват по най-рационален начин 

структурите и резултатите от нея за основното си социално предназначение. 

 

III.  Гражданско общество 

1. Що е гражданско общество 

Динамичното развитие на обществения живот в страните оф Централна и 

Източна Европа след събитията от 1989 г. доведе до въраждане на всеобщия интрес към 

понятието “гражданско общество”. В политическия живот това понятие се експлоатира 

най-безмилостно, като политиците го използват за тяснопартийни интереси. За тази 

практика спомага и обстоятелството, че различни автори дефинират гражданското 

общество по различни, често противоречащи си начини. По тази причина е добре да се 

придържаме към общоприетите и неоспорими признаци и белези на гражданското 

общество. 

Накратко казано, гражданското общество са независимите от държавата 

институции и асоциации. Тъй като исторически изразът “гражданско общество” е бил 

използван също в много значения – като противопоставяне на диващината и/или 

анархията; като противопоставяне на църквата или като противопоставяне на 

държавата, счита се, че същността а гражданското общество се състои в опозицията или 

конфронтацията на тези независими  от държавата институции и асоциации на всяка 

власт (и хай-вече държавната), надвишаваща правата си. 



 
 

 

Спортд Ралф Дарендорф, когато говорим за гражданско общество, “става дума 

за творческия хаос на многото организации и институции, които са защитени от 

посегателствата на централизираната държава”. Той дава и основните белези на 

гражданското общество: 

Първо, многообразието на елементите, изобилието на организации и 

институции, в които хората могат да реализират някакъв обем от своите виждания и 

интереси. 

Второ, автономията на многото организации и институции. При това под 

автономия трябва да се разбора независимостта от някакъв център на властта.  

Трето, Човешкото поведение, гражданското съзнание. Гражданинът в тозо 

смисъл  не пита какво могат да направят за него другите и особено държавата, а сам 

прави нещо за себе си и за другите. 

Безспорен факт е, че гражданското общество не може да съществува без 

социален, икономически и политически плурализъм, без съществуването на множество 

демократични институции и асоциации, без плуралистично общество. Гражданското 

общество трябва да бъде толерантно – неговите поделения трябва да са способни да се 

противопоставят и да балансират държавната власт, но посредством трезв, органичен, 

специфичен договор, а не посредством статус, а не посредствум статус. Всичко това 

предполага наличието на  свободни, необяързани с държавата средства за масова 

информация, независими синдикати, свободни работодателски съюзи, множество 

съсловни организации, и организации, защитаващи интресите на специфични групи от 

обществото. С други думи, гражданското общество е неотделим елемент от 

демокрацията. 

2. Демокрациятя и гражданското общество  

Демокрацията е преди всичко израз на народния суверенитет. Дефинирането на 

демокрациятя като свободен, на равни интервали от време, избор на управляващи от 

управляваните, ясно определя институционалните механизми, без които демокрацията 

не съществува. Не съществува народна власт, която може да бъде наречена 

демократична, ако не е договорена и подновявана от свободен избор; също така не 



 
 

 

може да има демокрация, ако значителна част от управляваните нямат право на глас. 

Демокрацията съществува само тогава, когато разстоянието, отделящо държавата от 

частния живот е признато и гарантирано от политическите институции и от закона. Тя 

представлява съвокупност от посредничество между единството на държавата и 

множествеността на социалните деистващи лица. Трябва да бъдат гарантирани 

основните права на индивидите; необходимост е също така те да се чувстват граждани 

и да участват в изграждането на колективния живот. Следователно двата свята – 

държавата и гражданското общество - които са разделени, следва да бъдат свързани 

един с друг чрез представителността на политическите ръководители. Трите измерения 

на демокрацията – зачитане на основните права, гражданственост и представителност 

на управляващите, се допълват; тяхната взаимна зависимост конструира 

демократичните държави. 

На първо място демокрацията изисква представителност на управляващите, т.е. 

съществуването на доциални действащи лица, на които политическите агенти ще бъдат 

техни средства, техни представители. И тъй като гражданското общество е изградено от 

многообразни социални действащи лица, демокрацията може да бъде представителна 

само ако е плуралистична. 

Втората характеристика на едно демократично общество е, че са и се смятат за 

граждани. Какво означава свободен избор на управляващи, ако управляваните не се 

интересуват от управлението, ако те не се чувстват принадлежащи към политическото  

общество, а само към семейството, към селото, към професионална категория, към 

етнос, към религия? 

И трето, може ли да съществува свободен избор, ако власта на управляващите 

не е ограничена? Тя трябва да е очертана най-напред от самото съществуване на избори 

и по-конкретно – от спазването на законите, дефиниращи границите, в които се 

упражнява властта. Признаването на ограниченията на властта на държавата, а също и 

властта на църквата, на семейството или на предприятията, е наложително за 

съществуването на демократичните системи. Тъкмо свързването на представителността 

на интересите с ограничаването на властта в едно политическо общество е това, което 

по-точно дефинира демокрацията. 



 
 

 

Демокрацията се дефинира не от разделението на властите, а от естеството на 

връзките между гражданското общество, политическото общество и държавата. Ако 

вличнието се упражнява отгоре надолу, демокрацичта отсъства, докато демократично 

наричаме общество, в което социалните действащи лица контролират своите 

политически предстаеители, които на свой ред управляват държавата. 

Идеятя за демокрация се противопоставя на идеята за революция, тъй като 

последната предоставя цялата власт на държавата, за да преобразува обществото. 

Напротив, за да се положат основите на демокрацията, трябва да се разграничи 

държавата, политическото общество и гражданското общество. Ако смесваме 

държавата и политическото общество, ние сме принудени много бързо да подчиним 

множественността на социалните интереси на унифициращото действие на държавата. 

И обратно, ако смесвам политическото и гражданското общество, вече не е ясно как би 

могъл да се създаде такъв политически и юридически ред, който да не е просто 

възпроизвеждане на господстващите икономически интереси. Това смесване може 

също така да прехвърли само върху държавата отговорността за осигуряване на 

единството в управлението на обществото. Във всички случаи вече не остава място за 

демокрация. Демокрацията се отнася до политическото общество, но тя се дефинира 

едновременно чрез неговата автономност и чрез неговата роля на посредник между 

държавата и гражданското общество. Прекият сблъсък, без посредник, между 

държавата и гражданското общество води до победа на едната или другата страна, но 

не и до победа на демокрацията. 

Именно разграничаването между държавата, политическата система и 

гражданското общество ни задължава да дефинираме политическия ред като 

посредничество между държавата и гражданското обшество. 

Под държава разбираме онези видове власт, които защитават  единството на 

националното общество от външните или вътрешни заплахи или проблеми, както и 

неговото минало ибъдеще, следователно историческата му непрекъснатост. Държавата 

е нещо повече от изпълнителна власт, тя е носител и изразител на националните 

интереси, на интересите на всички граждани и на тяхното общо благо. 



 
 

 

Политическата система има друга функция – да създава единство на основата 

на различието, следователно, да подчинява на единството на властовите отношения, 

съществуващи на равнището на гражданското общество, признавайки ролята на 

политическите партии, които посредничат между групите по интереси или класите и 

държавата. Политическата система е натоварена със задачата да накара обществото 

като цяло да функционира, съчетавайки многообразието на интересите с единството на 

закона и установявайки взаимоотношения между гражданското общество и държавата.  

Гражданкото общество не се свежда до икономически итереси, то е сфера на 

социалните действащи лица, които са насочвани едновременно от кулутрни ценности и 

от социални отношения, често пъти конфликтни. Гражданското обществ е доминирано 

от социалните отношения, състоящи се от конфликт, от сътрудничество или от 

преговаряне. Признаването на автономноста на гражданското общество епървото 

условвие за демокрация, тъй като именно разграничението между гражданското 

общество и държава дава възможност за създаване на политическо общество. 

Демокрацията утвърждава автономноста на политическата система, но също така и 

нейната способност да установява отношения с другите две равнища на обществения 

живот, така че в крайна сметка гражданското общество да легитимира държавата. 

Демокрацията означава, че логиката, която тръгва от държавата и върви надолу към 

политическата система и след това – към гражданското общество, е заменена от логика, 

която върви отдолу нагоре – от гражданското общество към политическата система и 

оттам към държавата. Това обаче не отнема автономността нито на държавата, нито на 

политическата система. 

Не съществува демокрация, която да не гарантира представителството на 

интереси, а и свободния избор на управляващи от управляванищеше да бъде лишен от 

съдържание, ако последните не бяха в състояние да изразят искания, реакции или 

протести, формирани в “гражданското общество”. За да може демокрацията да има 

много здрава социална основа, трябва да се постигне съответствие между социалните 

искания и политическите предложения, по-просто казано – между социалните 

категории и политическите партии. 

В политическото общество политическите партии се стремят да придобият 

власт и да я упражняват – чрез избори на съветници, кметове, членове на парламента, 



 
 

 

чрез назначаване на техни министри и глави на правителството. В същото време в 

гражданското общество съществуват най-различни организации. За много от тях в 

западната литература се използва терминът “Групи за натиск” (Pressure Groups). Те не 

участват директно в придобиването на власт или в нейното упражняване. Те се стремят 

да упражняват власт, оставайки настрана от нея. 

Групите за натиск се стремят да влияят на хората, които притежаваат власт, а 

не да поставят свои хора във властта – поне неофициално. Все пак някои от мощните 

групи на практика имат свои представители в правителствата и законодателните 

органи, но отношенията между тези индивиди и групите, които те представляват 

остават в сянка. 

Групите за натиск по-трудно се класифицират от политическите партии. 

Партиите са организации, занимаващи се изключително с политическа дейност, те 

просто са политически партии. Повечето от групите за натиск са неполитически 

организации и политическият натиск не е тяхната основна дейност. Всяка група, 

асоциация или организация, дори тези, чиито нормални интереси са далеч от 

политиката, могат да действат като групи за натиск в определени области и при дадени 

обстоятелства. 

Поради историческата си и идейна близост с традиционните и съвременни 

ценности на европейската социалдемокрация – свобода, равенство, солидарност, 

справедливост, гарантиране на човешките права, синдикатите, особено в страните от 

Централна и Източна Европа имат историческата мисия за утвърждаване на тези 

ценности в процеса на изграждане на демокрацията в тези общества. 

 

 

 

 


