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предговор  
към българСкото издание





от индиана джоунС  

до гражданина-антрополог

Предговор на марк абелеС

Широката публика все още възприема антрополога като един 
вид Индиана Джоунс, който изследва и разкрива тайните на да-
лечни и екзотични общества. Привързаността ни към фигурата на 
изследователя на „другостта“ сякаш поддържа надеждата ни за съ-
ществуването на едно „другаде“ както във времето и пространство-
то, така и в политически смисъл.

Но след падането на Берлинската стена светът определено на-
влезе в ерата на глобализацията: радикална трансформация на ико-
номическо, политическо и човешко (антропологично) ниво, която 
предизвиква скоростна еволюция на традиционните методи в со-
циалните науки.

Книгата на Достена Лаверн е пряко свидетелство за тран-
сформацията на съвременната антропология, която безвъзврат-
но се прощава с идеята за противопоставяне между „тук“ и „там“, 
„себе си“ и „другия“, и се заема да наблюдава и анализира взаимос-
вързаността между локални и глобални, национални и интернаци-
онални феномени, между микро- и макронива на упражняването 
на власт та.
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Описвайки зараждането и функциите на експертните инсти-
тути и мрежи за демокрация в България – така наречените think 
tanks, – Лаверн успява не само да опише по твърде оригинален и 
критичен начин българския преход, но засяга и трансформацията 
на принципите на политическото поле в европейски и междунаро-
ден план.

Тази книга е плод на изследване, с което авторката се занимава 
от 2000 г. насам като докторант в лабораторията по политическа 
антропология (LAIOS) на Училището за академични изследвания 
по социални науки в Париж (EHESS). През септември 2008 г. беше 
защитена като докторска дисертация, високо оценена от журито, в 
което наред със социолози и антрополози участваха и политолози. 
От 1995 г. лабораторията, на която бях директор до миналата годи-
на, асоциира учени, които индивидуално и колективно изследват 
терена на съвременните институции и феномените на глобализа-
цията. Като участник в проекта „Обсерватория на европейската 
интеграция“, започнал през 1999 г., Лаверн прогресивно насочва 
и концентрира вниманието си върху ролята в българския преход 
на неправителствените институти за изследване и промоция на де-
мокрацията – think tanks. По времето, когато авторката на книгата 
започна теренните си проучвания, терминът think tanks бе твърде 
малко познат във Франция. Става дума за форма на експертиза и 
лобиране, която за пръв път се появява в Съединените щати в края 
на XIX – началото на XX в., откъдето тя постепенно бива изнасяна 
в целия свят, най-вече по време и след неоконсервативната рево-
люция през осемдесетте. От този момент тези нови актьори на по-
литическото поле широко присъстват и във френското публично 
пространство. Именно това още повече изостри любопитството 
ми към тази книга, която, тръгвайки от един разположен на Изток 
пример, ни позволява да се запознаем отблизо с един изключително 
актуален и набиращ все повече сила европейски и международен 
феномен. Впрочем констатирам също така, че авторката ни пре-
доставя интересната възможност да отчетем общите черти, които 
характеризират трансформацията на посткомунистическите инте-
лектуални елити в България, и тази на постмарскистките елити в 
Западна Европа.
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Става дума наистина за едно от първите антропологични про-
учвания, които се занимават със специфичния експертен елит на 
тези неправителствени организации, включени в глобалните мре-
жи за износ на демокрация. Развиващи се на границата между по-
литическото, икономическото и академичното поле, think tanks 
допринасят за размиването на тези граници и поставят въпроса 
за кризата на представителния модел на демокрация. Макар и пи-
онер в своята област, Достена Лаверн споделя критичния подход 
на редица изследвания в областта на политическата антропология, 
които анализират ролята на неправителствените организации и на 
гражданското общество през последните двайсет години в Източ-
на Европа и на Балканите (Pétric, Hann et Dunn, Wedel, Sampson, 
Verdery и т.н.). И както антропологът Борис Петрич разкрива, 
множенето на неправителствени организации в Киргизстан не е 
синоним на автономизация и растяща обществена независимост, 
а говори за въвеждане на един „глобален протекторат“, така и тази 
книга води до извода, че българските think tanks не работят, както 
те твърдят, в полза на укрепването на демократичните институции. 
Напротив, по всичко личи, че те по-скоро участват в присаждане-
то на нови форми на управление извън рамките на демократичната 
представителност и избори, в пространството на една „сива зона“, 
която смесва частни и обществени, национални и международни 
интереси. Така авторката описва един амбивалентен процес, който 
превръща зависимото от чуждестранно финансиране гражданско 
общество в инструмент на един самопровъзгласил се елит, а не в 
реална обществена сила, защитаваща граждански интереси.

Но да се заемеш с критическия анализ на средата на експерти-
те, които претендират, че единствено те притежават ключовете за 
разбиране на собственият им хабитус, те обрича на огромен риск. 
Авторката се справя блестящо с това предизвикателство както по-
средством едно особено фино, почти литературно описание на 
средата, така и чрез анализ, който непрекъснато поддържа концеп-
туална дистанция спрямо езика, практикуван от експертите. Така 
книгата успява да развие една неинституционална мисъл в анализа 
на изследваните институции. Именно там се крие огромната кри-
тическа ефикасност на текста, който, без да се произнася в името 
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на някаква определена политическа кауза, хвърля непрестанно ръ-
кавица на политически коректното.

Дефинитивно изгубил терена на екзотиката, оттук насетне ан-
тропологът неминуемо е въвлечен в дебата за ефектите и залозите 
на глобализацията. Идеалът на „дистанцирания поглед“ бива замес-
тен от този на „антрополога с гражданска позиция“ според израза, 
използван от американския изследовател Жорж Маркус. Участник 
в публичното пространство, което антропологът споделя със сво-
ите обекти на изследване, той трябва да поеме отговорност за кри-
тическата си позиция, която не е само с научна, но и с гражданска, 
и с политическа значимост. Именно затова се надявам, че тази кни-
га ще предизвика многобройни и съществени реакции, както и ще 
успее да трансформира и продължи дебата, в който авторката вече 
се е ангажирала.

Марк Абелес е водеща фигура в съвременната френска антрополо-
гия. Кариерата му в областта на политическата антропология 
започва през седемдесетте години на XX в. под непосредственото 
научно ръководство на Клод Леви-Строс. Автор на книги като: 
„Антропология на държавата“ (1990), „Всекидневието в европей-
ския парламент“ (1992), „Един етнолог в парламента“ (2000), „Ан-
тропология на глобализацията“ (2006). Професор в Училището за 
академични изследвания по социални науки в Париж. Директор на 
Международен институт по съвременна антропология в Париж.



ЧаСт I 

thInk tank: terra IncognIta?





глава 1 

анализираните анализатори, или как 
да Се подходи към тема, „запазена“ 

за актьорите от Средата на thInk tanks

1. антропологът в трудно положение

Всъщност задачата става все по-трудна  с приближаването 
на политиките и на  визиите за света, който изучаваме не само до 

познатата ни среда, но и до центровете  на реално упражняване на 
властта. Счита се, че антропологическият подход трябва да разкри-

ва  нтимните практики, които се крият зад реторични твърдения 
като „винаги така сме правили“, когато те произлизат от някое 

село или от някое племенно общество, изучавани от антрополозите 
в миналото, но също и когато те принадлежат на модерния поли-
тически елит, позоваващ се постоянно на логиката и на науката. 

Следователно не трябва да ни учудва фактът, че хората, чийто 
авторитет би могъл да бъде компрометиран от подобни разкрития, 
не са особено очаровани да станат предмет на антропологическо из-
следване. Осланяйки се на модерността, те претендират най-вече за 

рационалност, способна  да премине отвъд културните граници. 
Майкъл Херцфелд1

 1 M. Herzfeld, Anthropology, Theoretical practice in culture and society, Blackwell 
Publishers, 2001, р. 3.
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избирането на think tanks в България като антропологически 
терен, разбира се, не е най-благоразумното решение за един 
изследовател по антропология. Спомням си предупреждени-

ето на изследователя Бернар Лори, посветил голяма част от изслед-
ванията си на съвременната история на Балканите: „Вашата тема е 
много интересна, но е много сложна, бих казал, че е невъзможно 
тя да бъде разработена от млад антрополог, който едва започва из-
следванията си в този сложен регион“.

Вярно е, че в началото не бях оценила основната трудност на 
това изследване: двусмислената и сложна връзка, която то създава 
между антрополога и обекта на изследване. Тъкмо това отношение 
между антрополога (субектът, който изучава) и изучавания обект 
непрекъснато бива обръщано, избягвано, подозирано и вземано на 
присмех от експертите на think tanks, които си приписват изключи-
телност на виждането си на реалността, в която работят, още пове-
че, когато те самите са изследователи по социални науки.

Но как да постигнеш дистанциран поглед към реалност и спря-
мо залози, от които самият ти си част? Как да бъдеш в неутрална 
позиция, когато трябва да изучаваш практики и понятия, които 
сами си приписват всеобща и научна неутралност, в името на която 
предлагат политически решения? Как да постигнеш неутрална не-
утралност, а не да служиш на неутралността на доминиращия дис-
курс или на оспорващите дискурси?

Успявах да се доближа до етнография, която съзнава залозите, 
в които участва, по-скоро избягвайки претенцията за неутралност 
на критиката. Това ме накара да анализирам в дълбочина собстве-
ната си мотивация на изследовател, за да мога да разбера по-добре 
гледната точка на интервюираните от мен, били те експерти на 
think tanks или изследователи по социални науки – но и да получа 
нужната критическа дистанция.



| 21 Първа глава d анаЛизираните анаЛизатори, иЛи...

СолидарноСт С  
„излезлите от мода“ изСледователи

Как да се запази оптимизмът за потенциала  
на антропологията да допринася по конструктивен  

начин за политическата и социалната критика. 
Mайкъл Херцфелд1

като изследовател по социални науки, идващ от Балканите, в съ-
щото време дъщеря на преподавател по политически науки в 

Софийския университет, аз чувствах, че символните битки, които 
противопоставят „спечелилите“ и „загубилите“ от прехода интелек-
туалци засяга и мен. Разбира се, не става дума за противопоставяне 
на два напълно херметични лагера, тъй като битката за интелекту-
алните и финансовите ресурси на прехода е процес, който продъл-
жава да прави така, че някои да печелят, а други да губят. Важно е 
да се разбере, че става дума не само за постепенна маргинализация 
на една група лица, но също и на един тип интелектуални и универ-
ситетски занимания. Определени области на познанието „излизат 
от мода“2.

По време на проучването открих, че не става дума само за 
локален залог на прехода в България, а за проблем – който зася-
га и полето на социалните науки във Франция, в Европа и в целия 
свят, – описан от Улрих Бек под наименованието „транснационал-
но пространство на глобализацията“, в което се формират нови от-
ношения на власт и конкуренция между националните и държавни 
организми, от една страна, и актьорите, идентичностите, социал-
ните пространства, транснационалните ситуации и процеси, от 
друга3. Изследователите по социални науки в България участват 
в процеси и в залози, които надвишават време-пространството на 

 1 Пак там, p. xii.
 2 Интервю с A. PleŠu, New Europe College, Bucarest. По-подробно това е раз-

гледано във втората част на книгата.
 3 У. Бек, Що е глобализация?, Критика и хуманизъм, С., 2002, стр. 46.
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националната държава и са сравними (без да бъдат идентични) с 
тези на колегите им във Франция и в цяла Европа. Светът на про-
ектите, неговата реторика и неговите практики формират едно 
транснационално пространство: сложно взаимодействие между 
общите практики и залози (с които се идентифицират примерно 
всички изследователи по социални науки в Европа, а дори и в целия 
свят), и специфичните локални (регионални, национални) такива. 
В Европа и в Съединените щати антрополозите и специалистите 
по Балканите, а също и тези по Централна Азия или по други зони 
едни след други излизат от мода според промяната на геополитиче-
ските и интелектуалните интереси на донорите. Често те са търсе-
ни от международни организации, от правителствени агенции или 
от неправителствени организации, за да изработват становища по 
една или друга тема.

В България проблемът е още по-остър. За да живеят, изследо-
вателите и университетските преподаватели – чиито заплати са по-
ниски от 300 евро на месец – трябва да се насочат към проекти, 
които смесват академичните теми с такива като демокрацията, до-
брото управление, гражданското общество и т.н.

Бях шокирана да прочета на страниците на един от най-инте-
лектуалните български вестници, „Култура“, че в България става все 
по-малко политически коректно да се наричаш ученик на Бурдийо, 
особено ако искаш да получаваш европейски пари. Срещах се мно-
го пъти с автора на статията, социологът Лиляна Деянова, от която 
научих, че дебатът за комунистическото минало, за демократичния 
преход, за идентичностните и културните избори на Съвременна 
България са подложени на цензуриране и на самоцензуриране. 
Това премахва всякаква възможност за съществуване на модерна и 
критическа публичност, анализирана в трудовете на Хабермас1.

Като преподавател по политически науки, майка ми също беше 
участвала в някои експертни проекти, но така и не беше успяла (или 
пък не беше поискала) да достигне до символическите и финансо-

 1 Вж. J. Habermas, L’espace public: archéologie de la publicité comme dimension 
constitutive de la société bourgeoise, Paris, 1997, Payot.
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вите ресурси на колегите си от българските think tanks. Критична-
та ѝ позиция спрямо практиките на „компрадорската буржоазия“, 
но също и дългите ми разговори с изследователи като Лиляна Дея-
нова, Петя Кабакчиева, Александър Кьосев и други интелектуалци, 
които поставят под съмнение словесния монопол на think tanks в 
дебата за прехода, ме направиха солидарна с тази група „нови диси-
денти“ от посткомунистическата епоха. Това ново „дисидентство“ 
не може обаче да бъде анализирано само като чисто морална пози-
ция. То не е пълен отказ да се участва в полето на проектите и ин-
телектуалното творчество, а съдържа също стратегия за оцеляване, 
която трябва да бъде анализирана.

В главата, в която се изучава отношението между think tanks 
и университетския и академичния свят, ще се опитам да покажа 
противоречивите отношения на конфликт/сътрудничество между 
тези две среди, опитвайки се да направя по-прозрачни сложните 
отношения между мен и обекта на моето изследване.

да оСтанеш „ЧиСт изСледовател“?

на изследователския терен аз се появих като докторантка по со-
циални науки, която говори пет езика, от които два балкански 

(български и гръцки), два западни (френски и английски) и руски 
(език, който винаги има геополитическо значение), с опит на ме-
ниджър по европейски проекти в Европейския съюз и Съвета на 
Европа, френска журналистка, запозната с мрежите на НПО и на 
think tanks в Европа и на Балканите. Давах си сметка, че имам под-
ходящ профил, за да интегрирам редиците на младите експерти на 
българските и дори на европейските think tanks. Всъщност много 
от тях се бяха свързали с мен с тази цел. Бързото разпространение 
на think tanks (английският термин, използван от експертите на 
Световната банка, е mushrooming, израстване като гъби), паралел-
но с намаляването на бюджета за обществените изследвания във 
Франция, в действителност можеше един ден да ми отвори вратите 
на неправителствения сектор на експертите. Всичко изглеждаше 
възможно в един постмодерен свят, в който индивидът, изхвърлен 
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извън мрежите на колективната сигурност, трябва да се възползва 
от всяка възможност за мобилност, за да не се нареди окончателно 
сред „губещите“.

Обективността на чистия изследовател, чийто успех е само 
духовно и интелектуално постижение, ми изглеждаше все повече 
и повече като отминал и непопулярен идеал. Сравнявайки моти-
вациите и потенциалните печалби на антрополозите на развитие-
то (development anthropologists) с тези на антрополозите, които 
критикуват доминиращия дискурс на развитието (anthropologists 
of development), М. Херцфелд казва, че „за първите мотивациите 
варират от удовлетворението да получават големи хонорари на 
елитни консултанти до желанието да допринесат за по-добър свят, 
докато за антрополозите, които защитават критическа позиция, 
печалбата се състои в академични позиции, престиж, както и в по-
литическата цел да допринесат за промяната на света, понякога в 
съюз с местни социални движения“1. Т.е. занапред академичната 
позиция, доходите от консултантска дейност и оспорването на до-
миниращия дискурс не са несъвместими. Примерът на антрополо-
зи като Стивън Сампсън, който прави много прозорлив и критичен 
анализ на отношението между света на проектите и света на ма-
фията на Балканите2, и едновременно с това продължава дейността 
си на консултант и професор в Университета в Лунд, Швеция, до-
казва възможността да се критикува, като едновременно с това се 
участва в практиките, които са критикувани. Сампсън съвсем не е 
единичен случай.

Така съвременната антропология ми се стори „рискова“ (осо-
бено по отношение на ценностите) и сложна, защото не може да 
претендира за неутралност, за чистота и за обективност на мето-
дите си, което до голяма степен е резултат на почти напълното из-

 1 M. Herzfeld, Anthropology..., р. 163.
 2 S. Sampson, „Exporting Democracy, Preventing Mafia: the Rebirth of „Eastern 

Europe“ in the Era of Post-Post-Communism“. – In: K.-G. Karlsson, B. Peterson, B. 
Töörnquist-Plewa (ed.), Collective Identities in an Era of Transformations. Analysing 
Developments in East and Central Europe and the former Soviet Union, Lund, 1998, 
Lund University Press, p. 151–86.
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чезване на дистанцията между антрополога и предмета на неговата 
дейност.

Разочарованието от антропологическата теренна работа, чи-
ито първи знаци се появиха през шестдесетте – особено що се 
отнася до нейните теоретични претенции за обективна стро-
гост – доведе до засилването на отхвърлянето на радикалното 
разделяне на наблюдаващия от наблюдавания; в резултат се съз-
дадоха повече (а не по-малко) емпирически обосновани форми на 
познание.1

Ето защо трябваше непрекъснато да анализирам съзнателно 
близостта ми с обекта на изследването, опитвайки се да постигна 
обективен анализ, не идеално замислен, но съзнаващ комплексните 
залози на тези отношения. Това беше от първа необходимост, за да 
се преборя с усещането за безсилие, с отчаянието и изкушението 
да се откажа от продължаването на изследването, които ме спохо-
диха неведнъж.

да продължиш въпреки вСиЧко

контактът с някои представители на think tanks понякога беше 
много мъчителен, изпълнен с фрустрации, натрупани по време 

на срещите, някои от които пропуснати, с напрежения, породени 
при интервютата, често заради сблъсъци, които се опитваш да иг-
норираш, от афекти, които се стараеш да потиснеш и да контроли-
раш, за да продължиш проучването.

Всъщност след запознанствата и пробните интервюта, които 
протичаха под занака на любопитството, отношенията с експер-
тите на think tanks ставаха по-сложни. На този етап по-често ми 
се случваше да отивам три или четири пъти на среща с някого, да 
го чакам в кабинета му и все пак да не успея да се срещна с него. 
Достъпът до срещите и разговорите се затрудняваше, а понякога 
ставаше и невъзможен. Едно от основните оправдания на предста-

 1 M. Herzfeld, ibid.
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вителите на think tanks беше липсата на време: непрекъснати пъту-
вания, конференции, статии или доклади за довършване, и т.н.

Понякога ме обхващаха гняв и чувство на унижение, когато 
дадена среща беше прекъсвана поради мотиви, които според мен 
имат за цел да ме обезкуражат, като ми подскажат до каква степен 
работата ми е маловажна в очите на интервюираните. Един кратък 
пример, откъс от интервю с господин Т.Б. от Центъра за изследва-
не на демокрацията (ЦИД):

 Д.Л.: Мислите ли, че Центърът в настоящата си форма е постиг-
нал този американски идеал? [Току-що бяхме говорили за съз-
даването на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и 
за американския модел, който този think tank си е определил 
като идеал.]

 Т.Б.: Другите трябва да кажат.
 Д.Л.: Все пак е интересно каква е гледната точка на хората, ко-

ито работят в него.
 Т.Б.: Имам лично виждане, но то е тайна. [Тонът става присме-

хулен и дори саркастичен.]
 Д.Л.: Ако е тайна, няма да настоявам. [Тонът ми остава непро-

менен, с интонация, която вписва въпрос в твърдението.]
 Т.Б.: Не, просто това интервю започва да ме отегчава. Вече ви 

казах: ще има мач по телевизията и ще го изпусна. [Тонът става 
откровено обезкуражаващ.]

Въпросите ми, отиващи „по-далеч от предвиденото“, притес-
няваха някои експерти. И макар че непрекъснато искаха от мен да 
споделям своите впечатления и заключения, рискувах да не се ха-
ресам, ако правя твърде критични и несъобразени с очакванията 
им (доколкото можех да ги отгатна) анализи. Искреността на двете 
страни беше обречена. Ето защо беше много трудно да се постиг-
нат близост и доверие, позволяващи да се излезе от утъпканите пъ-
теки на представите и на дискурсите, които намирах в статиите и 
публикациите им. Да ги накараш да говорят за живота си, за семей-
ствата си и за личните си гледни точки често беше или невъзможно, 
или изискваше да се жертват много време и емоционална енергия. 
Решителността ми да продължа проучването, въпреки трудностите, 
често ме принуждаваше да се адаптирам с цената на някои компро-
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миси или измисляйки различни прийоми: изключването на запис-
ващото устройство1, воденето на бележки под масата, намирането 
на възможности за срещи в неформален контекст, включително и 
късно вечер, извън офисите, непрекъснатото внимание как да зада-
вам въпросите си, на адаптирането и кръстосването на различните 
въпроси, приемането да скрия идентичността на някои лица, кога-
то използвам интервютата, и т.н.

Редувах състояния на ентусиазъм, които ми даваха усещането 
че напредвам бързо, и периоди на обезкуражаване, по време на кои-
то съжалявах, че съм била така наивна, за да повярвам, че бих могла 
да се справя с толкова сложна тема. В действителност темата ми ме 
сблъскваше с едно съотношение на сили, в което се чувствах изна-
чално губеща: поставена срещу наложили се изследователи, сигур-
ни в себе си, срещу експерти, които показват слабо уважение към 
„излязлата от мода“ академична работа, но също и развълнувана от 
една политическа и социална реалност, която често ме плашеше и 
пред която се чувствах безпомощна.

С времето обаче успях да сдържам съмненията и емоциите 
си, особено разсъждавайки относно причините за трудността на 
проучването. Анализирах факта, че от наблюдател се превръщах 
в наблюдавана: експертите на think tanks се опитваха да разберат 
точните цели на моята работа и понякога, както казва Лоран Базен2 
по повод на теренното си изследване в едно предприятия в Кот 
д’Ивоар, се опитваха да контролират проучването, в това число и 
заемайки не позицията на интервюирани, а на изследователи, кои-
то също са работили по темата. Трудността да запазиш емоционал-
на дистанцираност идваше и от факта, че се срещах с лица, според 

 1 Следва да се отбележи, че част от интервютата в тази книга са въз основа на 
писмени записки, а не на записани интервюта. Става въпрос, с някои малки 
изключения, за интервюта, преведени първо на френски от автора на книгата, 
а след това на български – от преводача. Няма как част от информацията, най-
вече идиоматични и емоционални детайли, да не се губи след това двойно 
превеждане.

 2 L. Bazin, Entreprise, politique, parenté. Une perspective anthropologique sur la Côte-
d’Ivoire dans le monde actuel, Paris-Montréal, 1998, L’Harmattan, р. 37.
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които аз съм част – или поне бих могла да стана – от тяхната сре-
да. Намирах се в положение близко до това, което описва Базен, 
сблъскващ се с известна враждебност от страна на местните кадри, 
които го подозират, че заплашва легитимността им по отношение 
на компетентността.

изСледователят и предметът на изСледването:  
ролите понякога Са разменени

една от основните трудности на това проучване се състоеше във 
факта, че експертите на think tanks претендираха или имаха 

позицията на изследователи и дори на антрополози. Моето при-
съствие беше разбирано не само като символична тавтология, но 
и като заплаха от конкуренция, още повече, че моето схващане за 
това какво представлява изследователската дейност не съвпадаше 
непременно с начина, по който я практикуват.

Например някои think tanks формираха интердисциплинарни 
екипи, за да извършват теренни проучвания, наречени антрополо-
гически, които имаха за цел да изследват например „дали българ-
ското общество има потенциала, ресурсите и волята да стане „за-
падно“, отворено и пазарно общество“, постановявайки, че „тези 
въпроси не са плод на изследователско любопитство, тъй като от 
отговорите им зависи как ние ще приложим цялостния национа-
лен дневен ред“1. Отношението на някои експерти от think tanks с 
„предмодерния български народ“ всъщност беше сравнимо с това 
на антрополозите на развитието от осемдесетте години спрямо 
населението на развиващите се страни. Тези етнолози изследваха, 
често като консултанти на Световната банка, приложимостта на 
мерките за развитие към културните и политическите структури 
на народите от Третия свят. Тяхната роля на „междукултурни бор-
сови посредници“ предполагаше събиране на данни и етнография 

 1 Е. Дайнов, България 21 век: накъде отиваме?, София, 2002, ЦСП, стр. 4.
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на средата чрез задълбочено описание1, което да гарантира разви-
тие „with larger gains and fewer pains“ (с повече ползи, отколкото 
вреди)2.

Антропологическите методи и умения на експертите на бъл-
гарските think tanks, които се самоопределят ту като политолози, 
ту като социолози или историци, не са сравними с научния път на 
антрополози като Черня или Хоровиц3. Все пак експертите на think 
tanks се позиционират като експерти-изследователи на една локал-
на реалност на базата на умения и методи (сред които е и антропо-
логическият), които представят като универсални и научни.

Така моето проучване се сблъска със ситуация, в която поради 
това, че те самите претендираха за ролята на изследователи, мои-
те събеседници не искаха да се превръщат в обект на изследване. 
За да заема необходимата критическа дистанция спрямо техните 
дискурси и практики, занапред трябваше да посветя част от проуч-
ването на изследването на „специфичната логика на създаването и 
движението на културните блага“4, с която самата аз бях свикнала в 
качеството ми на изследовател и мениджър на проекти.

Упражнението изглеждаше почти невъзможно, още повече че 
изискваше да се заема с археология на понятията и със задълбочено 
изчитане на библиографските извори, използвани от тези, които 
анализирах: ерудитско начинание, което би могло да бъде обект на 
цял един живот. Тъкмо ерудираността беше един от инструменти-
те за интелектуален монопол на think tanks: „Първо трябва да раз-
берат за какво говорим, а после да ни критикуват!“ Да анализираш 
анализаторите беше като да приемеш предизвикателството за над-
играване според балканската традиция. Поради тази причина се 

 1 C. Geertz, Savoir local et savoir global. Les lieux du savoir, Paris 1986, PUF.
 2 M. Cernes (Cernea), „Social organization and development anthropology“. – In: 

Malinowski Award Lecture, Society for Applied Anthropology, Washington, 1995, 
The World Bank.

 3 Антрополози, известни с ангажираността им като експерти по развитието.
Вж. Anthropology..., р. 152–170.

 4 P. Bourdieu, „Les intellectuals sont-ils hors jeu?“. – In: Questions de Sociologie, р. 
62.
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отказах от първоначалната си идея да се отдам на подробното изу-
чаване на движението на понятията и на тяхната трансформация.

В замяна на това си задавах въпросите, които според Херцфелд 
би трябвало да бъдат поставени при всяко сериозно упражняване 
на съвременната антропология, надмогнала мита за съществува-
нето на девствен терен извън залозите, в които участва и самият 
антрополог:

Както вече обясних, целта ни е да смутим комфорта на господ-
стващите модели на здравия разум, което не означава нито че 
ще успеем да се освободим изцяло от тях, нито че трябва да се 
опитваме да го направим. По-скоро трябва, в епистемологически 
дух, уважаващ актьорите и практиките, да зададем въпроса: 
„Кой се възползва от даден избор и искаме ли да бъдем отъжде-
ствявани с него?“... А ако не искаме, ще имаме право да говорим на 
висок глас за начина, по който академичното и политическото 
са станали неразделни, защото вече няма да можем да твърдим, 
че изследването на знанието няма реални последствия върху жи-
вота на тези, за които това знание се отнася1.

Припокриването на академичното и на политическото, за кое-
то говори Херцфелд, е точно това, което констатирах, анализирай-
ки библиографичните извори относно think tanks. По света, както 
и в България, тези, които пишеха за think tanks, бяха предимно екс-
пертите на самите think tanks.

 1 M. Herzfeld, op.cit., р. 168.
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2. екСпертите Се Самоанализират

Антропологът е преди всичко преводач,  
който работи върху интерпретации. 

Mарк Абелес1

запазена територия за поСветени

международна библиография

издаването на сборници и на публикации за think tanks се раз-
расва след началото на деветдесетте години. Написани са пре-

димно на английски, а авторите са от целия свят.
В англосаксонската литература, в рамките на която се пише го-

лямата част от изследванията за think tanks, доминират два подхо-
да. Първият2 се интересува от think tanks като специфична форма 
институции, за да обясни success story на американските инсти-
тути. Той набляга на начините на финансиране и на мениджмънт 
на think tanks, както и на стратегиите им за влияние над медиите и 
правителствата. Голям брой автори са заинтригувани от възхода на 
консервативните think tanks в Съединените щати през осемдесетте 
и виждат в него една от причините западните правителства да при-
емат неолиберална политика през това десетилетие.3

 1 M. Abélès, Anthropologie de la globalisation, р. 86.
 2 K. Weaver, „The changing world of think tanks“. – In: Political Science and Politics 

22 (2), September 1989, 563–73; J. A. Smith, The Idea Brokers: Think Tanks and 
the Rise of The New Policy Elite, N.Y., 1991, The Free Press; James Mc Gann и R. 
Kent Weaver (ed.), Think tanks and civil societies, New Brunswick et Londres, 
2002, Transaction Publishers.

 3 I. Krastev, „Post communist think tanks: making and faking influence“. – In: 
Banking on Knowledge, Diana Stone (ed.), Routledge, 2000, p. 142–162.
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Второто течения автори, вместо да се интересува от think tanks 
като такива, вписват тези институции в проблематиката на възхода 
и движението на идеите в политиката. В центъра на анализите на 
тези автори се намира това, което те наричат policy process, както 
и мрежите, които участват в него. Те са въвели теоретични поня-
тия като policy community и advocacy coalitions1, или „епистемични 
общности“2.

Тези изследвания имат отзвук във Франция чрез книгите по по-
литическа социология, в които националните и транснационални-
те мрежи са представени като социални и политически актьори.

Изучаването на научния и професионалния произход на авто-
рите на анализи за think tanks позволява да се види, че повечето от 
тях идват от полето на политологията, икономиката, на бизнеса или 
публичната администрация и заемат позиция в някой think tank или 
в някоя от институциите, които имат директна връзка с think tanks 
(„Фрийдъм Хаус“, „Глоубъл Дивелъпмънт Нетуърк“, Световната 
банка и т.н.). В книгата Think tanks and civil societies3, в която различ-
ни лидери на think tanks анализират практиките им в страните си, 
се натъкваме на статии на директора на Института по икономика в 
Бразилия, на президента на най-големия консервативен think tank 
в Съединените щати, фондация „Херитидж“, на директора на Ко-
рейския институт за международни изследвания, на директора на 
Центъра за либерални стратегии в България, на директора на Цен-
търа за икономически изследвания в Киев, на директора на Цен-
търа за икономически и административен мениджмънт в Нигерия, 
на един член на Института за развитие „Индира Ганди“ в Индия, 
на основателката на „Уошингтън Джапанийз Уиминс Нетуърк“ и 
т.н. Същата група международни автори откриваме и в други кни-
ги за практиките на think tanks, като Thinking the unthinkable: From 

 1 P. A. Sabatier, „Political Science and public policy“. – In: Political Science and 
Politics, vol. 24 (n°2), 1991, р. 144–156.

 2 P. M. Haas, and E. B. Haas, „Learning to learn: improving international 
governance“. – In: Global governance 1(3), 1995, р. 255–85.

 3 J. Mc Gann, R. K. Weaver (eds), Think tanks and civil societies, New Brunswick, 
2002, Transaction Publishers.
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thought to policy: the role of think tanks in shaping government strategy1, 
Banking on knowledge2 и много други.

От библиографичните бележки, публикувани в тези книга, 
може да се констатира, че голям брой лидери и членове на think 
tanks институти са получили научни дипломи или са специализи-
рали, избирайки за свое поле на изследване think tanks по принцип 
или пък въпроси, свързани с процесите на демократичния преход 
на развитието. За да цитирам само неколцина от тях, мога да спо-
мена д-р Макган, асоцииран изследовател в американския think 
tank Институт за изследване на международната политика, който 
е защитил образователна степен по администрация на неправител-
ствените организации и е публикувал изследвания относно функ-
ционирането на think tanks (The competition for Dollars, Scholars and 
Influence in the Public Policy Research Industry); Джонатан Кимбал от 
„Фрийдъм Хаус“, автор на сборника Think tanks in Central and Eastern 
Europe: A Comprehensive Directory,1999; Даяна Стоун, член на све-
товната мрежа на think tanks „Глоубъл Дивелъпмънт Нетуърк“, 
специализирана в изследването на think tanks и публикувала голям 
брой статии и книги (Capturing the Political Imagination: Think Tanks 
and the Policy Process, 1996, Think Tanks Across Nations: A Comparative 
Approach, 1998), а също и издателка на Banking on Knowledge; Иван 
Кръстев, директор на българския think tank ЦЛС, избрал за свое 
поле на изследване по време на престоя си в Колегиум Будапеща 
темата Възход и влияние на think tanks в Централна и Източна Ев-
ропа, а впоследствие публикува голям брой статии за think tanks, 
основавайки се главно на техните среди в България; Ерик Джон-
сън, „knowledge management officer“ в Световната банка, е автор на 
множество изследвания за think tanks в Източна Европа (сред ко-
ито Think Tanks: A Voice of Reform, публикувано на интернет сайта 
на CIPE); Стела Лади, асоциирана изследователка в гръцкия think 

 1 Thinking the unthinkable: From thought to policy. The role of think tanks in shaping 
government strategy. Experiences from central and Eastern Europe, Bratislava,  2003, 
UNDP.

 2 D. Stone (ed.), Banking on Knowledge, the genesis of the Global Development 
Network, London, Routledge, 2001.
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tank ELIAMEP, която подготвя докторат в Университета Йорк, Ан-
глия, на тема Globalisation, policy tranfer and think tanks, и т.н.

Изучаването на тази библиография може да бъде полезно не 
само за анализиране съдържанието на статиите, но и като инстру-
мент на социологията на мрежите на авторите. Тези книги са един 
вид атласи на международните мрежи на think tanks и на връзките, 
които тези мрежи поддържат с науката, фондациите, международ-
ните организации и политиката.

Повечето от неамериканските автори са учили или специали-
зирали в Съединените щати, понякога в едни и същи институти и 
университети. Можем да отбележим, че имената на някои лидери 
на think tanks и изследователи се срещат в множество публикации, 
където едните цитират изследванията на другите, като по този на-
чин формират повече или по-малко затворено и авторефлексивно 
поле на експертиза. Сравнението между трите посочени по-го-
ре книги показва, че в статиите на Иван Кръстев се цитират тези 
на Даяна Стоун, Ерик Джонсън, Уивър Кент и Макган и Доналд 
Абелсон, които участват също във въпросните книги. Забелязва се 
също, че повечето автори тръгват от едни и същи основни автори. 
Дали ще се говори за българските think tanks (Иван Кръстев) или 
за френските (Люсил Демулен), винаги се цитират текстовете на 
Макган, Уивър, Джеймс Смит1, Даяна Стоун и т.н.

С помощта на някои бележки или чрез биографиите на авто-
рите, които се публикуват в тези колективни произведения, кон-
статираме, че някои от тези автори участват в едни и същи меж-
дународни организации или мрежи (Световната банка, „Глоубъл 
Дивелъпмънт Нетуърк“ и т.н.). Взаимното цитиране понякога е 
успоредно на участието им в едни и същи консултативни комите-
ти. Срещат се изумителни случаи, като този на д-р Чонг Ки Чой, 
основател на think tank-а Korean Institute for International Studies: 
той също е член на консултативни комитети на think tanks в Бъл-
гария, Русия и Унгария. От друга страна откриваме го, както и по-
голямата част от авторите на статии, в списъка на участниците в 

 1 Известен е с книгата: J. A. Smith, The Idea Brokers...
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различни международни конференции (например „Think Tanks and 
Civil Societies: Catalysts for Ideas and Action“, проведена в Барсело-
на през лятото на 1998 г.).

Не по-малко интересно е да се отбележат с помощта на био-
графията на авторите техните връзки с политическия свят и с меж-
дународните организации. Например д-р Макган е бил вицепре-
зидент на „Изпълнителния съвет за външна дипломация“, частна 
агенция, свързана с Държавния департамент на Съединените щати, 
която се занимава с прилагането на програми за обучение на ди-
пломати и държавни служители на чужди страни1. Макган също е 
бил консултант в Програмата на ООН за развитие; Чонг Ки Чой 
е бил министър на външните работи на Южна Корея2; Кристиан 
Фререс, координатор на изследователски отдел в испанския think 
tank консултативни комитети Association for Research and Study of 
Iberoamerican Issues, e експерт-консултант на Европейската коми-
сия, на Европейския парламент, а също и на испанското Министер-
ство на външните работи3, и т.н.

Така констатираме, че социологическата специфика на мрежи-
те на експертизата върху think tanks е подобна на тази, която Нико-
ла Гийо и други автори определят с термина „интернационализъм 
на експертите по демократизация“4.

социопрофесионалният път на цитираните автори в тази биб-
лиография за think tanks влияе също на съдържанието на техните 
анализи, в които се дава предимство на компаративния подход, 
вдъхновен от политическите науки и от мениджмънта на органи-
зациите. Тези анализи често се ограничават до функционалистки, 
типологични и технократски подходи: оценяване на ефикасност-

 1 J. McGann и R. K. Weaver (eds.), Think tanks and civil societies, New Brunswick 
et Londres, 2002, Transaction Publishers.

 2 Ibid., р. 588.
 3 Ibid., р. 591.
 4 N. Guilhot, „Les Professionnels de la démocratie: logiques savantes et logiques 

militantes dans le nouvel internationalisme américain“. – In: Actes de la Recherche 
en Sciences Sociales, n° 139, sept. 2001, р. 53–65
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та на think tanks, проблемите при намиране на финансиране и на 
трайни фондове, репертоара на различните типове think tanks в 
света, начина, по който те влияят при вземането на решения от 
националните правителства, начина, по който изпълняват ролята 
на watchdogs (кучета пазачи) на либералните реформи и влияят на 
процесите на развитие и на демократичните преходи. Тъкмо това 
Иван Кръстев1 нарича „NGO paradigm“, поставяйки акцента върху 
тяхната функция на „строители на демокрацията“.

Отправният модел на тези сравнителни подходи е светът на 
американските think tanks: стратегиите им за влияние над публич-
ната политика, видимостта им в медиите, голямата степен на фи-
нансова независимост, осигурена им от развитото поле на филант-
ропски практики в Съединените щати, както и от политиката им 
на близост с университетското поле, която им позволява да наемат 
много качествени изследователи.

Статията на Люсил Демулен2 е добър пример за анализите, 
които разглеждат американските think tanks като модел, който ин-
ститутите за политически анализи във Франция трябва да следват. 
Според тях френските експерти на think tanks имат комплекс за не-
пълноценност по отношение на американските си колеги.

Интернационализираният американски модел не предполага 
само позоваване на организационните схеми на think tanks, но и 
въвеждане на техните цели и функции, които в бъдеще ще са све-
товно признати за легитимни и необходими при започване на „из-
граждането на гражданското общество“ във Франция3. Износът на 
американския модел не предполага само износ на специфична ико-
номическа политика (дерегулация и състезание) и на ценностите 
на демокрацията, както и на правата на човека, а също и износ на 
тип процес за вземане на политически решения, с който се дава 
важ на роля на think tanks.

 1 I. Krastev, Post communist think tanks..., р. 144.
 2 L. Desmoulins, French Public Policy Research Institutes and Their Political Impact 

as Another Illustration of the French Exception, р. 140.
 3 Ibid., p. 139.
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Демулен говори за „френското изключение“, като едновремен-
но с това критикува краткия им живот, зависимостта от държавата, 
политиката за набиране на служители и стратегиите за влияние на 
френските think tanks:

Въпреки изразеното възхищение на френските изследователи 
и политици от институционалния модел на англосаксонските 
think tanks, техните усилия рядко са възнаграждавани. Призна-
ването на публичната полза и легитимност на think tanks и на 
нарастващото им участие в публичните дебати и във взема-
нето на политически решения в действителност се сблъскват 
с множество принуди от историческо, културно и институци-
онално естество.

българСките автори

В българската библиография по темата намираме същото непре-
къснато позоваване на модела на американските think tanks и на 
идеята за необходимостта от адаптация на българския политически 
живот към англосаксонската парадигма за функционирането на по-
литическите институции, която предполага участие на експертите 
на think tanks в процесите на вземане на решения.

Целта на тези няколко параграфа не е да се правят преглед и 
изчерпателен анализ на съществуващата библиография, а да се при-
влече вниманието, с помощта на няколко примера, към участието 
на българската библиография в широкия ансамбъл от споменати-
те по-горе извори. В България тази тема, която е силно свързана с 
гражданското общество и с НПО по принцип, дълго време беше 
монопол на експертите на самите think tanks.

Както подчерта в разговор бившият директор на фондация 
„Отворено общество“ Стефан Попов: „В България в момента 
има един-единствен истински специалист по think tanks: Иван 
Кръстев [директор на Центъра за либерални стратегии]“. Негови-
те статии, всички написани на английски, са публикувани в между-
народните и компаративистките сборници, които току-що цити-
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рах1. Те легитимират автора не само като изследовател в областта 
на think tanks, а и като директор на един от най-влиятелните think 
tanks в България, на Балканите и в Източна Европа. Неговите ана-
лизи следват парадигмата на други сравнителни анализи, които 
използват американските think tanks като отправен модел, макар 
и авторът да твърди, че привнася added value (добавена стойност) 
чрез това, че взема предвид спецификата на преходите в страните 
в Централна и Източна Европа. Статиите му служат като важни 
извори за антропологическото ми проучване, защото спомагат за 
очертаването на една саморефлексивна картина на общността на 
think tanks в България. Например изборът ми на изследователски 
терен за определени think tanks в България съвпада в голяма сте-
пен с десетте think tanks, които Иван Кръстев характеризира като 
„най-видимите и най-влиятелните в България“2.

И други членове на think tanks са се анализирали и са опис-
вали модела на успеха на собствената си общност от експерти, но 
техните анализи са спорадични и нямат систематичния характер 
на статиите на Кръстев. Повечето от тях са текстове, публику-
вани в сборници, анализиращи гражданското общество и сек-
тора на НПО по принцип, например главата „Think Tank Non-
Governemental Organisations“, която Атанас Гочев, изследовател 
в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), публикува в 
изследване, финансирано от програма на НАТО и описващо ро-
лята на НПО за популяризирането на демокрацията и на граж-
данското общество в България3. Същият автор публикува статия 
в сборника, издаван от ПРООН (UNDP), за ролята на think tanks 
в Централна и Източна Европа, в която описва налагането на сис-

 1 Вж. библиографията.
 2 I. Krastev, „The influence of think tanks: Symptom of the strength of civil 

society or of the weakness of the State? The case of Bulgaria“. – In: Thinking the 
unthinkable..., р. 76–88.

 3 А. Gotchev, „Think tanks Non-Governmental Organisations“’. – In: NGO’s and 
promotion of Democratic and Civil Society in East-Central Europe, Sofia, 1998, р. 
36–39.
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темата early warning1 от офиса на ПРООН в България. Всъщност 
тъкмо think tank-ът ЦИД, чийто член е Атанас Гочев, е изработил 
голяма част от тази система за събиране на данни и на анализи за 
България: контрол на финансовата стабилност, на приходите и на 
социалната защита, на заетостта и на пазара на труда, на междует-
ническите конфликти и на личната сигурност, система за предава-
не на тези данни на всички заинтересувани (донори и междуна-
родни организации, посолства, НПО, български министерства и 
държавна администрация, български и чуждeстранни икономиче-
ски институции)2. Неговата статия представлява описание на сис-
темата за early warning за България, а в същото време е и рекламна 
демонстрация на способността на ЦИД за изследване и работа с 
институциите.

Четвъртата глава на книгата Гражданско общество и разви-
тие, озаглавена „Проблеми и предизвикателства на независимите 
центрове за анализ в България“3, е друг пример за изследване на 
българските think tanks, което цели да сe легитимира „аналитич-
ната общност“, като едновременно с това се очертават нови перс-
пективи за нейното развитие. Книгата е издадена от директора на 
think tank Център за социални практики (ЦСП), Евгений Дайнов, 
в рамките на проекта „Гражданското участие в публичните поли-
тики и местното развитие“, финансиран от програмата „Демокра-
тична мрежа“ на USAID (американска правителствена агенция за 
международното развитие). Тонът на това изследване остава policy 
orientated (прагматично съветнически) и издава предпочитанията 
на авторите, членове на аналитичната общност. То е интересен из-
вор за определянето на образа, който think tanks имат за себе си 

 1 Система за информиране, която анализира рисковете за избухване на кон-
фликти (етнически, политически, социален и т.н.) и предлага различни мерки 
за избягване на кризата.

 2 А. Gotchev, „The Bulgarian Early Warning System: Implementation, Outcomes 
and Significance for Policy-Making“. – In: Thinking the unthinkanble..., р. 183–
219.

 3 Е. Дайнов, Гражданско общество и развитие, София, 2001, CSP, стр. 117–
138.
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или искат да създадат пред чуждестранните донори, но и за това, 
което по-нататък ще нарека „митове за произхода“, и за историята 
за успеха на българските think tanks.

В главата, посветена на прехода, са развити повече примери, 
илюстриращи дискурса на експертите от think tanks за тях самите 
и за гражданското общество, за чиито привилегировани предста-
вители се считат. Тук проследих тази тема само накратко, главно 
за да подчертая връзката, която ще установя оттук нататък между 
отношението на експертите спрямо моето проучване и факта, че се 
опитват да упражняват един вид монопол върху анализа на целите 
и на природата на собствените си организации, а и на гражданско-
то общество, и на прехода като цяло. Ето защо по време на цялото 
проучване се оказа необходимо да търся критични библиографски 
извори, за да подхраня със сравнения и теоретични препратки хи-
потезите си, които все повече се разминаваха с анализа и визията 
на експертите на самите think tanks.

подходът  
на редките критиЧеСки извори

от лиляна деянова до лоик вакан:  
критиЧеСката публиЧноСт в опаСноСт

статиите на Лиляна Деянова, анализиращи практиките и дис-
курсите на българските think tanks, я причисляват към тези, 

които можем да наречем независими автори, опитващи се да раз-
бират критично процесите на прехода и появата на българското 
гражданско общество. Други трудове на български изследовате-
ли, проследяващи социалните и политическите промени в Бълга-
рия след 1989 г. (цитирани на много места в тази книга), също ми 
помогнаха да постигна критическа дистанция спрямо моята тема: 
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Мария Пиргова1, Александър Кьосев2, Петя Кабакчиева3, Васил 
Проданов4, Георги Фотев5, Духомир Минев6 и т.н.

Все пак дължа особена благодарност на Лиляна Деянова7, която 
е сред първите, ако не и първата, публикувала критични текстове за 
експертите на българските think tanks. Отговорът на въпроса, кой-
то тя задава в своето експозе „Невъзможната критическа публич-
ност. Социологическият и политологическият език в медиите“, се 
превърна в едно от основните предизвикателства на моята работа.

Защото тук аз се интересувам – не толкова като философ на 
морала, а като критически социолог – по-скоро от това какви 
елити и какъв тип преход легитимира този тип експертен дис-
курс, кое го провокира, с какви социални мрежи той е свързан, на 
логиката на кои социални мрежи и елити той е адекватен и кои 
мрежи се възползват от него?

Статиите на Лиляна Деянова и нашите срещи по време на пре-
биваванията ми в София облекчиха чувството ми за самота в тема-
та. Чувствах се по-малко объркана пред констатацията, че липсват 
критични библиографски извори8 за средата на think tanks в Бъл-

 1 М. Пиргова, Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход, 
София, 2002, „Парадигма“, стр. 278.

 2 Знеполски, Червенкова, Кьосев (изд.), Penser la Tradition, София, 2002, УИ 
„Свети Климент Охридсни“, стр. 431.

 3 П. Кабакчиева, Гражданското общество срещу държавата, София, 2001,  
ЛИК, с. 23.

 4 В. Проданов, Гражданското общество и глобалният капитализъм, София, 
2003, „Христо Ботев“.

 5 Г. Фотев, Гражданското общество, София, 1992, изд. на БАН, стр. 14.
 6 За справка вж. библиографията
 7 L. Deyanova, „The Impossibility of a Critical Public Sphere: Sociological and 

Political Science Discourse in the Media“. – In: G. Lozanov, L. Deyanova и О. 
Spasova, Media and transition, София, Отворено общество, 1999, р. 240–
256..

 8 Едно от малкото независими проучвания в България на think tanks е трудът 
на Петьо Петев, който разглежда европейската политика на САЩ след Сту-
дената война. Главата върху американските think tanks представлява каталог 
с изброените организации и се стреми да определи ролята им в международ-
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гария. И изобщо тъкмо Деянова отбелязва1, че дебатът за прехода 
и гражданското общество в България е доминиран от НПО и от 
think tanks, които правят дискусията херметична и затрудняват по-
явата на критически дискурс извън „общността на експертите по 
демокрация“.

Според нея think tanks не са допринесли за създаването на 
критическа публичност, в която да е възможно да се дискутира за 
„доброто управление“, тръгвайки от общите места на паметта и об-
щите места на надеждата2. Социологът Лиляна Деянова всъщност 
противопоставя бутафорната публичност по време на социализма3 
на идеята за модерната, буржоазна и гражданска публичност – една 
критическа публичност, чиито условия и природа са анализирани 
в трудовете на Хабермас4, Козелек5, Фуко6 и Бурдийо7. Според нея 
преходът в България не е успял да допринесе за изграждането на 
такава критическа публичност, тъй като властта на медиите е завла-
дяна от други, успоредни „мрежи“.

Критиката на Деянова за прехода и публичността, доминира-
на от езика на think tanks в България, е цитирана в трудовете на 
френската изследователка Надеж Рагару, която критикува директ-
ния трансфер на „езика на демокрацията“ в България. Самата тя се 

ната политика на САЩ, без да се навлиза в по-подробен анализ. Вж: Петьо 
Петев, Европейската политика на САЩ след Студената война, София, 2001, 
„Парадигма“, стр. 89–110.

 1 Л. Деянова, пак там.
 2 L. Deyanova, „Les sociologies et la sphere publique critique“, стр. 258–267. – In: 

J. Boucher, G. Fotav, S. Коleva, Mutations de la société et quête de sens. Une rencontre 
entre les sociologues bulgares et québécois. Sofia, 2001, ЛИК.

 3 Терминът е влязъл в употреба през 1993 г. благодарение на екипа на Инсти-
тута по социална критика в колективната монография, наречена „Докладът 
на Броуди“, изд. „Критика и хуманизъм“.

 4 J. Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge, 1992, 
Polity press, р. 382.

 5 R. Koselleck, Le règne de la critique. Paris, 1979, Minuit, р. 180.
 6 Мишел Фуко, Просвещение и критика: антология, София, 1997, „Критика и 

хуманизъм“, 1997, стр. 80.
 7 П. Бурдийо, „Общественото мнение не съществува“. – В: сп. „Критика и 

хуманизъм“, N° 2, 1991.
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вдъхновява от автори, които са стимулирали някои от моите анали-
зи: Пиер Бурдийо и Лоик Вакан, които на много места анализират 
последствията от разпространението на „нов планетарен жаргон“1 
по целия свят, особено посредством работата на think tanks и на 
медиите. Те се опитват да скицират критически анализ на разгръ-
щането и на реалните, и на символическите ефекти на този нов пла-
нетарен жаргон, който представя комерсиализирането на всички 
материални и духовни блага като върхово постижение на човешка-
та история2.  Според тези автори този жаргон се ползва от всички, 
включително и от тези, които твърдят, че са „леви“ или „прогресив-
ни“.

Обърнах особено внимание на анализите на Бурдийо и Вакан 
за пътуването на думите и на понятията. В Затворите на нищета-
та3 Л. Вакан показва как понятието политика на „нулева толерант-
ност“ се глобализира за по-малко от едно десетилетие с помощта 
на Манхатънския институт в Ню Йорк и на неговите активни или 
пасивни епигони в чужбина. Така се стига до „погрешната универ-
салност“ на американските социални и политически теории, коя-
то произхожда от постепенното „натурализиране“ на схемите на 
неолибералната мисъл4. Според Бурдийо и Вакан новият световен 
жаргон е произведен чрез деисторизирането на понятия като раса 
или чрез техноподобни термини, като например понятието гъвка-
вост, които сбито предават и са проводник на цялата философия 
за индивида и за социалната организация, и функционират като 
политически лозунги (в случая на flexibility – по-малко държава, 
свиване на социалните помощи и приемане на несигурността на 
заплатата като неизбежност и дори като благодетел). Тези автори 
изобличават не само износа на понятия, но и тези области на из-
следване, които придобиват легитимността на научни полета като 

 1 P. Bourdieu, L. Wacquant, „Sur les ruses de la raison impérialiste“. – In: Actes de 
la recherche en Sciences Sociales, n°121–122, mars 1998, р. 110.

 2 Ibid., р. 109–118.
 3 L. Wacquant, Les prisons de la misère, Liber, coll. Raison d’agir, 1999, р. 189.
 4 P. Bourdieu, „L’essence du néoliberalisme“. – In: Le Monde diplomatique, mars 

1998.
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cultural studies, gender studies, democratisation studies и т.н. Техни-
те трудове също ме насърчиха да се заинтересувам от феномена на 
проникването на езика и на понятията на експертите на think tanks 
в социалните науки, както и от опасността от изчезването на неза-
висимото изследване:

Няма никаква нужда от независими мислители, докато стоти-
на think tanks просперират във Вашингтон, като произвеждат 
по поръчка своите шлифовани наукообразни компилации... тлъс-
ти технически документи, за предпочитане с цифри, и онези су-
шави „доклади за оценка“, добре направени, за да отговорят на 
изискванията на момента и да дадат варосване с рационалност 
и неутралност на мерки, взети с оглед на други критерии1.

интернационалът на екСпертите  
по демокрация

опитвайки се да науча повече за тези нови полета на социалните 
науки, цитирани в статиите на Вакан (democratisation studies: на-
ука за производство на демократични режими, transitology: наука 
за прехода, и т.н.), открих също автори като Никола Гийо2, Дезле 
и Гарт3. Техните трудове – както и онези на други изследователи, 

 1 L. Wacquant, „The Self-Inflicted Irrelevance of American Academics“. – In: 
Academe, 82–4, july-august 1996, р. 18–23, 20.

 2 Dezalay, „Les courtiers de l’international“. – In: Actes de la recherché en sciences 
sociales, n°151–152, 2004, р. 5–35, Dezalay et B. Garth, „Droits de l’homme 
et philanthropie hégémonique“. – In: Actes de la recherche en sciences sociales, 
n°121–122, 1998, р. 23–37, Dezalay et B. Garth, „Le Washington consensus“. – 
In: Actes de la recherche en sciences sociales, n°121–122, 1998, р. 4–22.

 3 Guilhot (N), Les professionnels de la démocratie: Logiques savantes et logiques 
militantes dans le nouvel internationalisme américain. – In: Actes de la Recherche 
en Sciences Sociales, n°139, sept. 2001, р. 53–65; Guilhot (N), Une vocation 
philanthropique. George Soros, les sciences sociales et la régulation du marché 
mondial. – In: Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 151–152, mars 2004, р. 
37–48; Guilhot (N), The democracy makers; подзаглавие: Human Rights and the 
politics of global order, New York, 2005, Columbia University Press, р. 274.
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които те цитират, като например Берман1, Кек и Сиккинк2, Хаас3, 
Смит4 и пр., до които достигнах, когато изследването ми беше вече 
доста напреднало – се оказаха много важни за моята работа. Те ми 
позволиха да разбера по-добре не само политическите процеси и 
филантропските практики, които са в основата на появата на бъл-
гарските (но също и на гръцките или на френските) think tanks, 
които участват в „Либералния интернационал на експертите“5, но 
също и да разбера стратегиите, реториката и логиката на техните 
национални и международни мрежи.

Изследванията на Гийо, Дезле и Гарт очертават една много ин-
тересна гледна точка за професионалното поле на експертите по 
демокрация, което се разпростира по целия свят като един от при-
вилегированите инструменти на американската външна политика. 
Според тях то се е появило през седемдесетте и осемдесетте годи-
ни в Съединените щати чрез съюз между експертите по демократи-
зация от американските консервативни изследователски центрове, 
тези от по-либералните фондации като Carnegie Endowment, екс-
пертите, които са натрупали опит и капитали от връзки с апарата на 
националната сигурност или с институциите за развитие (USAID, 
Световната банка, ООН, ОИСР), старите активисти троцкисти и 
университетските преподаватели, ангажирани в антиавторитарна-
та война в Латинска Америка. През осемдесетте и деветдесетте го-
дини университетските преподаватели и НПО, които дотогава са 
били пренебрегвани или критикувани, когато са се изявявали като 
говорители на пострадалите от структурните промени и когато са 
изразявали активистки идеализъм на хуманитарни предприемачи, 

 1 Е. H. Berman, The ideology of philanthropy. The influence of the Carnegie, Ford and 
Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, Albany, 1983, State University 
of New York Press.

 2 M. Keck et K. Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International 
Politics, Ithaca, 1998, Cornell University Press, цитирани от N. Guilhot, Les 
professionnels de la démocratie..., 2001.

 3 P. M. Haas, and E.B. Haas, op.cit.
 4 J. A. Smith, op.cit.
 5 N. Guilhot, Les professionnels...
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са били подтикнати от суровата конкуренция на пазара на филан-
тропията да се професионализират в техниките на fund raising и на 
публичните връзки, за да се присъединят към кръговете на експер-
тите на Световната банка, доминирани от неолибералните иконо-
мисти на Вашингтонския консенсус1.

Запознаването с тези анализи ми даде възможност да разбера 
по-добре парадоксалния съюз между идеологическия активизъм и 
експертната рационалност в дискурса и в практиките на българ-
ските think tanks, както и да видя в този съюз не само отговор на 
специфичната ситуация на прехода в България, но и следствие от 
историческото конструиране на демократичната експертиза на 
международното поле. Този поглед ми помогна да извадя от конте-
кста и да демистифицирам дискурса на лидерите на think tanks от-
носно характера на българския преход, чиито автентични актьори 
те претендират, че са. Това предлагаше също и интерпретация на 
парадоксалната комбинация между техния закостенял идеологиче-
ски език – който напомняше комунистическата реторика – и пре-
тенциите им за обективна, либерална и универсална рационалност. 
Тъй като, както казва Гийо:

Тази политическа култура, наследена от левицата, се адаптира 
дотолкова по-добре към появяващите се програми за подпома-
гане на демократизацията, доколкото е основана, както обяс-
няват експертите на американската фондация за демокрация 
National Endwoment for Democracy (NED), на идеята, че „поли-
тиката трябва да се провежда по марксистко-ленински начин, 
но без целите, които това предполага“2.

Стана ми по-ясно и какво експертите на българските think 
tanks разбират под вездесъщата в проектите им дума consensus 
building (постигане на политически консенсус). Става дума за ми-
нимален консенсус, едновременно семантичен, идеологически и 
политически, който позволява на дадени индивиди да си сътрудни-

 1 N. Guilhot, „D’une vérité à l’autre, les politiques de la Banque Mondiale“. – In: 
Le Monde diplomatique, 2000, р. 20–21.

 2 N. Guilhot, Les profesionnels..., р. 58.
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чат от различни институционални позиции (НПО, университети, 
национални и международни администрации, мултинационални 
фирми) в общия проект за изграждането на пазарна демокрация“. 
Гийо, Дезле и Гарт, а също и други автори, които открих по-къс-
но, като например Roelofs1, всъщност описват филантропските 
практики и професионалните елити на демокрацията като част от 
issue networks (специализирани по теми мрежи), които пресичат 
и свързват множество социопрофесионални среди: видни пред-
ставители на политическите и финансовите кръгове, универси-
тетските среди, света на бизнеса, медиите и НПО. Така ненадейно 
открих у тези автори проблематиката на работата ми, в която се 
анализират мрежите, свързващи българските think tanks с полето 
на науката, бизнеса, политиката и медиите. Това подсили усещане-
то у мен, че това проучване ще даде своя принос за сравнителното 
изследване на локалното функциониране на елитите на експертите 
по демокрация в „един свят, в който са се умножили опитите за де-
мократизиране, при които „пазарната демокрация“ се е превърнала 
в „матрица на света“, легитимна проблематика на международната 
система“2.

За разлика от политологическите и социологическите критики 
на автори като Деянова, Бурдийо, Вакан, Гийо, Дезле и Гарт, моят 
труд имаше за цел да извърши антропологическо теренно проучва-
не и продължително наблюдение на средата на българските think 
tanks, като използва методите на етнографията. Ето защо трябваше 
да се заинтересувам от наблюденията на антрополозите, които са 
работили по проблеми, близки до моята тема. Поради липсата на 
проучвания, които да се отнасят директно до think tanks, реших да 
се насоча към разсъжденията на няколко автори., чиито теренни 
изследвания се занимават с процесите на развитие. Всъщност от-
крих голяма близост между понятията преход и развитие, тъй като 

 1 J. Roelofs, „Fondations and Collaboration“. – In: Critical Sociology, n°33, р. 
479–504.

 2 Z. Laïdi, „Sens et puissance dans le système international“. – In: L’ordre mondial 
relâché: sens et puissance après la Guerre Froide, Paris, 1993, Fondation nationale 
de Sciences Politiques, р. 38.
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и двете предполагат износ и адаптация на политическите и иконо-
мическите модели на западните демокрации.

3. критика на парадигмите на развитието

Литературата относно практиките и дискурса на развитието 
позволява появата на полето на професионалистите по де-
мокрация да се свърже с тези практики. Те се развиват успо-

редно и в тясна връзка с полето на филантропските практики след 
Втората световна война, и се приравняват напълно с него след па-
дането на Берлинската стена, когато понятия като развитие, граж-
данско общество и НПО стават почти синоними1, особено с помо-
щта на политиката на Световната банка през деветдесетте години 
и разпространението на практиките на развитието в страните от 
Източна Европа.

развитието Се превръща в работа  
на гражданСкото общеСтво

историята на „развитието“ (в смисъла на мисловно поле и на 
практики, които се занимават с изучаването и премахването 

на причините и на последствията от бедността в света) започва с 
политиката на президента Труман през 1949 г. Той поставя нача-
лото на институциите близнаци, родени от споразуменията в Бре-
тън Удс: МВФ и Световната банка (която навремето е само част 
от Международната банка за възстановяване и развитие, МБВР). 
Повечето от агенциите на Обединените нации също са създаде-
ни тогава: FAO (Food and Agriculture Organization, организация, 
специализирана по въпросите на прехраната и земеделието) през 
1945 г., ЮНЕСКО (Организация на Обединените нации за обра-

 1 J. Pearc, Introduction...
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зование, наука и култура) и УНИЦЕФ (United Nations International 
Children’s Emergency Fund) през 1946 г., последвани от UNHCR 
(Върховният комисариат на Обединените нации за бежанците) 
през 1951 г. Програмата на ООН за развитие (ПРООН, United 
Nation Development Programme), която днес е основният източ-
ник за сътрудничеството в областта на развитието в света, се поя-
вява през 1965 г.

Проектите за подпомагане на развитието се характеризират 
с голямо разнообразие на дейности и подходи на неправителстве-
ните организации: от построяването на тоалетни до програми-
те за образование и дейностите в областта на правата на човека. 
Разпространението на НПО на развитието е скорошен феномен, 
който се засилва в контекста на истинския „подем на индустрията 
на развитието“. Началото на тази еволюция се поставя още с пре-
ориентирането на Световната банка през 1973 г. по време на пре-
зидентството на Робърт Макнамара, който засилва икономическия 
профил на служителите, умножава тринадесеткратно обема на за-
емите и превръща банката в същински интелектуален оператор, 
стараещ се да поддържа целенасочени културни и социални про-
екти. Други агенции за развитие като USAID или пък агенциите на 
Обединените нации по това време започват да прокарват идеята, 
че „бедните“ сами трябва да участват активно в програмите, които 
са предназначени за тях:  „putting people first“1 (хората от народа на 
първа линия).

През осемдесетте години неолибералните икономисти пре-
образуват Световната банка в световен агент на „Вашингтонския 
консенсус“, който се стреми да наложи политики на дерегулация 
и на приватизация в задлъжнелите страни. Броят на НПО на раз-
витието се увеличава главоломно. Те функционират в контекста на 
една идеология, която определя тяхната дейност като хуманитарна 
компенсация за неолибералния проект на Роналд Рейгън и Марга-
рет Тачър, изискващ намаляване на социалните разходи на държа-

 1 M. Cernea (ed.), Putting People first, New York, 1985, Oxford University Press; 
Herzfeld, Anthropology..., р. 156.
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вите. В този смисъл НПО би трябвало да развият „въображае мия“ 
пазар на социалните проекти, създавайки работни места и нов тип 
услуги, генериращи богатства, които биха могли, на свой ред, да се 
върнат в третия сектор: по това време вече се говори за „устойчиво 
развитие“. От НПО се очаква да създадат своя собствена ниша от 
фондове за социални инвестиции (social investment funds) и соци-
ално осигурителни мрежи (social safety-net projects), които да об-
лекчат „непосредствените“ последствия от структурните преобра-
зувания. Те са насърчавани да се превърнат в канали за помощ за 
бедните или за заплашените от изключване в контекста на новата 
икономическа политика. Много НПО, които дотогава са хвалени, 
че не приемат пари от правителството, започват да се развиват, да 
просперират, да строят внушителни седалища с мащабните спонсо-
рирания, които започват да получават1. Нещо повече, в началото на 
деветдесетте Световната банка започва концептуална революция, 
преминавайки от дискурса за икономическо развитие към мисията 
за човешко развитие и борба срещу бедността. По този начин тя 
се опитва да легитимира действията си в международен план, от-
говаряйки на многобройните критики от страна на общественото 
мнение както в северните, така и в южните страни.

Банката умножава обема на финансирането, предназначено да 
бъде ръководено от неправителствени организации. От 5% през 
1988 г., проектите на Световната банка, свързани с участието на 
НПО, стават 47% през 1997 г. Това развитие на нещата приближава 
професионалистите от НПО до стандартите на банката, увеличава 
взаимопропускливостта на двата сектора и прави така, че проек-
тите за развитие получават нови административни наименования: 
те биват поукрасени с екология, gender  и гражданско общество, 
без това да променя неолибералната им същност2. Както отбелязва 
Н. Гийо3: „Банката възприема езика на демокрацията, в който НПО 
с радост откриват приноса си“. Темата за „доброто управление“ се 

 1 D. Eade (ed.), Introduction. – In: Development, NGOs, and Civil Society, Oxram 
Publications, 2000, р. 192.

 2 N. Guilhot, D’une vérité...
 3 Ibid.
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налага като матрица на политиките за развитие през деветдесетте, 
за да бъде поставен акцент върху участието на гражданите, прозрач-
ността на институциите и уважението към „правовата държава“.

Според Д. Ид друга причина за смесването на политиката на 
развитието, гражданското общество и НПО е главната роля, коя-
то играят латиноамериканските НПО в движението за съпротива 
срещу авторитарните режими и политическите и икономическите 
реформи от деветдесетте години. Повечето от тях са спонсорирани 
от американски филантропски организации.

С преместването на интереса на Съединените щати и на Ев-
ропейския съюз към Източните страни след падането на Берлин-
ската стена и краха на комунистическата и социалистическата 
идея левите и левоцентриските движения в Централна Америка 
променят линията си. Времето на vanguardismo отминава и НПО 
и алтернативните think tanks започват да се обръщат повече към 
Антонио Грамши – един от най-големите модерни мислители на 
гражданското общество, – отколкото към Че Гевара. Ориентират 
се към прагматично участие в изграждането на държавата, като ед-
новременно с това запазват ролята си на кучета-пазачи (watchdog 
function) на реформите. Този процес е обърнат и използван от ли-
бералите на „вашингтонския консенсус“, които заливат неправител-
ствените организации с поръчки за проекти по добро управление 
и демократизация (Д. Ид). Работата на Сантизо1 върху чилийската 
демократизация всъщност показва, че „появата на прочутия чилий-
ски консенсус“ и дълбоката трансформация на чилийската левица е 
процес, започнал преди деветдесетте години. Той е бил подготвен 
от политиката на финансиране на леви think tanks, водена от аме-
рикански филантропски фондации през осемдесетте. Както отбе-
лязва Норберт Лехнер2, появата на демократичния дневен ред и на 

 1 J. Santiso, „Elites et démocratisation chilienne: les centres académiques privés“. 
– In: Sociologie des réseaux transnationaux, Communauté, entreprises et individus: 
liens social et système international, Paris, 1995, L’Harmattan, р. 245–281.

 2 N. Lechner, „De la révolution à la démocratie. Le débat intellectuel en Amérique 
du Sud“. – In: Esprit, n°116, july 1986, р. 2, цит. от Santiso, Elites, op.cit., р. 
263.
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чилийския консенсус започва с организирането на международни 
конференции и по-специално с тази върху социалните условия на 
демокрацията, организирана през 1978 г. в Коста Рика от Латино-
американския съвет по социални науки (CLASCO). „След това ця-
лото внимание се концентрира върху процеса на прехода“.1 Трябва 
да се отбележи също, че съществуват тесни връзки между понятия-
та развитие и преход, между дейността на НПО на развитието, под-
готвена от дейностите на think tanks и на филантропските фонда-
ции, и академичния свят, по специално този на социалните науки.

Паралелно с дневния ред на чилийския преход, дискутиран 
и подготвен от чилийските think tanks през деветдесетте години, 
процъфтяват неоромантичните понятия за self-provisioning (са-
модостатъчни, самозадоволяващи се) общности и self-regulating  
(саморегулиращи се) теории срещу нормативната намеса на дър-
жавата2. Същата тази реторика намира поле за развитие в Източна 
Европа, където идеята за автономно гражданско общество, надзи-
раващо действията на правителствата, подпомагащо напредването 
на либералната демократизация и предпазващо от „завръщането на 
комунизма“, привлича както прагматични експерти, така и роман-
тични интелектуалци. По това време неолибералният дневен ред 
вече е наложен в Северна Америка, в Западна Европа и в голяма 
част от южните страни.

така проблематиката на развитието съвпада до голяма степен с 
тази на експертизата по демократизация и вече не засяга само Тре-
тия свят, а също и Източните страни, и дори целия Западен свят, 
включително Франция, където след края на деветдесетте години 
се развива множество think tanks, които участват в замислянето 
на реформи като тази на пенсионното осигуряване. Върви се към 
„модерност“, която призовава да се правят жертви, като първа е по-
жертвана социалната държава. Бях изненадана, когато по радиото 
във Франция през 2003 г., по време на дискусиите за реформата на 

 1 N. Lechner, op.cit.
 2 D. Eade, op.cit.
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пенсионното осигуряване, чух дискурси, в които се употребява 
реторика, която вече бях чувала доста преди това от think tanks в 
България. Във Франция, навсякъде в Европа и в Съединените щати 
се разгръща дискурс, който стигматизира подпомаганите и из-
ключените, неспособни да поемат индивидуалната отговорност за 
своята съдба. Този дискурс легитимира стратегията на paternalistic 
totalitarianism, която М. Херцфелд1 изобличава по повод на прак-
тиките на агентите на развитието. Създават се сценарии за пасив-
ността и неспособността на местното население, само и само за 
да се оправдае упражняването на контрол „отгоре“ над местните 
общности.

По този начин глобализацията не само обезличава „истинските 
местни“ населения на антрополозите, но произвежда други такива 
на по-достъпни места, в самия център на цивилизования свят. Една 
географска категория – неразвитият или развиващият се свят – се 
превръща в социална категория, която се прилага към Западния 
свят. Появата на критика на развитието и на демократизационните 
практики е дотолкова по-оправдана, доколкото те не могат вече да 
бъдат възприемани като продукти за износ, тъй като вече успешно 
са внесени обратно на Запад.

антрополозите на развитието

тук не е нужно да се разпростираме в подробно описване на 
всички течения, които критикуват реториката и практиките на 

развитието и на демократизацията. Важно е обаче да се отбележи, 
че те за пръв път са се появили и още остават активни сред самите 
експерти и практици на развитието, в т.ч. и сред антрополозите на 
развитието.

Антрополози като Уилям Фишер, Артуро Ескобар, Стивън 
Сампсън и други са работили като консултанти по развитието и 
са се специализирали в посока на критиката на реториката на раз-

 1 M. Herzfeld, Anthropology..., р. 167.
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витието. Вместо да се ограничат само с анализа на дискурса на 
местното население, както правят антрополозите на развитието от 
осемдесетте години, давайки на западните агенции на развитието 
информации относно таксономиите и местното знание, тези ан-
трополози се обръщат към анализирането на собствения си език и 
към анализирането на езика на развитието като цяло:

Реториката [на развитието] може да мистифицира това, кое-
то се случва в действителност, и влияе на това, което се случва. 
Реториката мистифицира тогава, когато предлага несъщест-
вуващ консенсус, когато измества вниманието от конфликти-
те и прави неясни властовите отношения и неравенствата.1

Тези антрополози, сред които е и Артуро Ескобар2, се про-
тивопоставят на антрополозите на развитието, които отказват 
всякаква критика на дискурса на развитието под претекст, че тази 
критика не държи сметка за практиката, която е така необходима за 
света, намиращ се в плен на бедността3. Те твърдят, че да работиш 
със Световната банка и в полза на процесите на „започнатото раз-
витие“, като цяло е част от проблема, а не от решението му.

Американските антрополози, които критикуват реториката на 
развитието, а и някои професионалисти в областта на развитието 
също се присъединяват към критиката на появата на нов еволюци-
онизъм. В своята книга за практиките на развитие в кралство Лесо-
то4 Джеймс Фъргюсън разобличава дискурса на развитието, който 

 1 W. Fisher, „Development and resistance in the Narmada Valley“. – In: William 
Fisher, 1995, Toward Sustainable Development, Armonk, New York: M. E. 
Sharpe, Herzfeld, Anthropology..., р. 158.

 2 A. Escobar, „Anthropology and development encounter: the making and 
marketing of development anthropology“. – In: American Ethnologist, 18, n°4, 
1991, р. 658–682.

 3 M. Horowitz, „Development anthropology in the mid 1990’s“. – In: Development 
Anthropology Network, n° 12, 1–14, 1994 и P. Little, M. Painter, „Discourse, 
politics and development process: reflections on Escobars’ anthropology and 
the development encounter“. – In: American Ethnologyst, n° 22, р. 602–609.

 4 J. Ferguson, The Anti-Politics Machine: „Development“, Depolitisation and 
Bureaucratic power in Lesotho, University of Minessota Press, 1994, р. 320.
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служи на властови структури, външни на местното общество. Така 
се произвеждат елити, лишени от вътрешни ресурси, неспособни 
да договорят развитие, което да е изгодно за локалните интере-
си. В книгата си авторът развива критика срещу самото понятие 
развитие, което, както и думата цивилизация през XIX в. не е само 
ценност, а също и доминираща проблематика и интрепретативна 
таблица. Тя се прилага над бедните райони в света според еволю-
ционистката визия, считаща развиващите се страни за общества, 
които искат да бъдат водени към модерността.

Както отбелязва Джени Пиърс1, специалист в Университета 
Брадфорд в Англия, асоцииран издател към агенцията за развитие 
Оксфам, схемите на теорията на модернизацията от петдесетте го-
дини са интелектуално остарели, но се връщат под други форми 
през осемдесетте и деветдесетте години. Това възкръсване е оку-
ражено от съображения в стил Фукуяма, подети в изданието за но-
вото хилядолетие на „Нюзуик“, което обявява, че капитализмът и 
демокрацията са големите победители на второто хилядолетие.

Автори като E. Дън и К. М. Хан2, С. Сампсън3, Ведел и Крийд4, 
К. Вердери5 и много други допринасят за свързването на пробле-
матиката на развитието и модернизацията с процесите на износ 
на демокрация на Изток след 1989 г. Според Сампсън „износът 
на демокрация“ е начин за пренос на Западните ценности и сис-

 1 J. Pearc, „Introduction“. – In: D. Eade (ed.), Development, Ngo’s, and Civil Society, 
Oxfam Publications, 2000, р. 192.

 2 C. M. Hann, „1994, After Communism, Reflections on East European Anthro-
pology and the Transition“. – In: Social Anthropology, vol. 2, part 3, октомври, р. 
229–247; C. M. Hann и E. Dunn (ed.). Civil Society: Challenging Western Models, 
London, 1996, Routledge, р. 260.

 3 S. Sampson, „From kanun to capacity-building: The internationals, civil society 
and development and security in the Balkans“, р. 136–157, London Siani-Davies, 
International Intervention in the Balkans since 1995, London 2003, Routledge, 
р. 256.

 4 J. Wedel и G. Creed, Second thoughts on the Second World, Human Organization, 
1997, р. 38–52.

 5 K. Verdery, What Was Socialism and What Comes Next, Princeton Press, 1996, 
р. 256.
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тема към Източните страни, целящ да ги модернизира и да насър-
чи тяхното развитие. Според него дискурсът на озападняването 
(occidentalism) и дискурсът на развитието вървят ръка за ръка. И 
двата са показател за всичко това, което Западът може да даде на 
другите, за волята му да разпространява своите ценности и за идея-
та, че тези ценности са универсални (демокрация, права на човека, 
индивидуална свобода, свободен пазар, правова държава). Пред-
полага се, че тези ценности могат да бъдат разпространявани чрез 
програми за помощ, чийто конкретен израз са проектите. Според 
Сампсън дискурсът на озападняването също става инструмент в 
ръцете на местните елити, които виждат в Запада според случая 
или панацея, или злотворна сила, пречеща на развитието1.

Стивън Сампсън припомня също, че вносът на чуждестранни 
модели и тяхното присвояване от ограничени групи индивиди е не-
прекъснат процес в историята на Балканите и на Източна Европа:

Моделите на френския конституционализъм, на либерализма, 
на корпоратизма, на сталинизма, на националното освобожде-
ние, на благодетелите на етническата чистота на една-един-
ствена територия: това не са модели, внесени на Балканите за 
модернизиране на региона. Чуждият характер на тези модели 
поражда несигурност у цялото общество. Преди един век Титу 
Майореску, румънски писател, учен и политик, нарича тази си-
туация „форма без основа“; тази форма без основа продължава да 
съществува и днес в условията на хуманитарния колониализъм. 
Налагането на западно гражданско общество, основано на ефи-
касността на НПО, е последният от чуждите модели, които се 
опитват да привнесат в региона2.

Така Сампсън свързва директно практиките на развитието 
и дискурса на модернизацията с налагането на гражданското об-
щество. Той свързва критиката на дискурса на модернизацията с 
критиката на функционирането на НПО и на политическите и со-

 1 S. Sampson, Exporting Democracy...
 2 S. Sampson, From kanum to...
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циалните последици от налагането им в Източна Европа и на Бал-
каните.

Както и много други схеми за социално развитие, гражданско-
то общество се налага посредством добрите намерения на чуж-
денците, убедили местните кадри да следват пътя на „project 
life“... Но състезанието за ресурси завършва с опорочаване на 
моделите на функциониране на НПО; тези организации стават 
доносници, служещи на донорите. Техните членове преследват 
лични проекти, техните ресурси се използват като политиче-
ски платформи, като възможности за бизнес или като замест-
ващи служби на недоразвитата държава1.

критика, Сведена  
до техниЧеСки критерии

към тези анализи и критики на преноса на Западни модели чрез 
политиките на развитието и чрез създаването на третия сектор 

в Източните страни можем да добавим цялата литература на девет-
десетте, произведена от специалисти по социални науки, повечето 
от които са също консултанти и експерти, занимаващи се с такъв 
тип проекти. Поради многобройните публикации и международ-
ни конференции за ролята на НПО в процесите на развитието и 
изграждането на демокрацията се издава голямо количество лите-
ратура (на която е трудно да се състави библиография), съдържа-
ща трудове на антрополози, социолози, политолози и икономисти. 
Понякога е доста трудно да бъдат разграничени специалистите от 
някои изследователи, които се намират на границата на множество 
полета и си приписват интердисциплинарен подход към темата. 
Техните анализи и критики са белязани от загрижеността да бъдат 
подобрени практиките. Както отбелязва един от тях – антропо-
логът Кейт Браун по време на конференцията на Асоциацията за 

 1 S. Sampson, ibid.
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изучаване на националностите (ASN) в Париж през юни 2000 г. – 
в повечето случаи става дума за трудове, близки до теренния опит 
(experience near), направени от лица, които чрез въвлечеността си 
в практиките по демократизация на Балканите (или другаде по све-
та) способстват за изграждането на мост между практика и теория. 
Участниците в панела на ASN, в който участвах и аз като модератор, 
предложиха класически критически аргумент: фактът, че помощта 
за демокрацията на Балканите рядко е координирана и че тя не взе-
ма предвид съществуващите условия и социалните и политически-
те нужди на местните актьори. Те подложиха на анализ и се произ-
несоха в полза на коригирането на съществуващия модел на демо-
крацията в бивша Югославия, където западни агенции изграждат 
демокрацията, премахвайки всичко съществувало дотогава и из-
граждайки постройка върху нищото. Според тях модернизацията 
по-скоро би трябвало да премине през съществуващи политически 
форми, които да не разрушава.

Един от големите проблеми на критиката, упражнявана от из-
следователите-практици се състои във факта, че тя се занимава пре-
димно с анализирането на средствата, без да поставя под съмнение 
целите на развитието и на модернизацията. По този начин техни-
ческата критика на ефикасността на НПО за развитие побеждава 
и налива вода в мелницата на новите понятия и новите теории за 
практиките от третия сектор. Оценявайки резултатите от втората 
международна конференция „NGOs and Development: Performance 
and Accountability in the New World Order“1, Джени Пиърс конста-
тира голямото увеличение на докладите за институционалното 
укрепване (institutional strengthening, capacity building, improving 
accountability, measuring effectiveness), които имат за цел да подо-
брят ефикасността на интервенцията на НПО и да докажат тяхна-
та сила. Тези изказвания поставят в малцинство и в крайна смет-
ка маргинализират някои гласове, които изразяват безпокойство 
от този нов език и настояват върху необходимостта да се въведат 

 1 T. Wallace, NGOs in a Global Future, Birmingham: School of Public Policy, 1999, 
University of Birmingham.
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отново политическите средства в средата на НПО и да се окаже 
съпротива на дневния ред на донорите, служещ за деполитизиране 
и бюрократизиране на НПО. Тези гласове са отстранени и са ока-
чествени като „традиционно леви“ и „утопични“.

Пиърс заключава, че дихотомията между политически и тех-
нически дневен ред е една от причините, които пречат на НПО да 
развият критика на неолиберализма и които карат много от тях да 
прилагат модели, които са им чужди, а често и неудобни:

Всъщност трябва да кажем, че двайсет години икономическа 
либерализация са повлияли на неправителствения сектор, пре-
дизвиквайки фрагментаризация и насърчавайки състезание, в 
което, както казва идеологията на свободния пазар, оцеляват 
само най-конкурентоспособните.

утопията „глокалноСт“

през 1997 г. Световната банка отбелязва промяна на посока-
та на своята политика и на своя дискурс. Новата ѝ реторика 

на развитието поставя акцента върху необходимостта от сътруд-
ничество между нея и НПО, но също и между НПО и държавата 
според тристранен модел: пазар/държава/гражданско общество. 
Посланието на доклада ѝ Entering the Twenty-first Century акцен-
тира върху необходимостта да се намерят нови институционални 
отговори за един свят, който се глобализира и едновременно с това 
се локализира.

Глобализацията налага на националните правителства да 
търсят наднационални организации, партньорства с други на-
ционални правителства, с международни организации, с непра-
вителствени организации (НПО) и мултинационални корпора-
ции1.

 1 Entering the Twenty-first Century: World Development Report 1999/2000, 
Washington DC, World Bank 2000.



60 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

Държавата вече не е считана за неприятел на пазара и тази про-
мяна на дискурса дава тон на всички критики и анализи на разви-
тието на неправителствения сектор в света, включително и в Бъл-
гария.1

Още през 1998 г. президентът на Световната банка Джеймс 
Волфенсон се опитва да наложи нова визия за развитието през 
XXI в. Той пледира за глобален подход относно развитието и фор-
мулира предложение за глобално, равновесно и човешко интег-
рирано развитие (Comprehensive Development Framework), като 
идеята е че не трябва да се разделят структурните, човешките и 
социалните аспекти от икономическите и финансовите данни и от 
икономическите политики. Така Волфенсон застава на страната на 
енергичния си главен икономист и номер две в банката – Джоузеф 
Стиглиц. Същият е много критичен спрямо политиките на Между-
народния валутен фонд и Световната банка и открито се противо-
поставя на МВФ по повод на азиатската криза през 1997–1998 г., 
изобличавайки догмата за съвършенството на пазара. Той напуска 
банката през 1999 г., за да отбележи скъсването си с институция-
та на „Вашингтонския консенсус“, но през същата година основава 
„Глоубъл Дивелъпмънт Нетуърк“, институция-мрежа, създадена от 
Световната банка, която има амбицията да се превърне в knowledge 
bank (банка за знание).

Тази промяна на посоката на политиката на Световната банка 
се отразява директно в работите на изследователите и практиците 
на развитието и на демокрацията, което показва до каква степен 
стратегическите промени на банката влияят на академичния свят и 
успяват да интегрират и канализират неговите критики. Антропо-
логическата литература от този период в действителност е богата 
на автори, които влизат в дебата за глобално/локално (местно), в 
което привиждат шанс за избягване на парадигмата за икономиче-
ската, политическата и културната хегемония на Центъра над Пе-

 1 Напр. статията на I. Krastev Bringing the State Up. – In: Interethnic relations in 
the Western Balkans: Problems, Instruments and prospects for the Future, Berlin, 
2003, Suedosteuropa gesellschaft.
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риферията. Както отбелязах обаче, антропологът Артуро Ескобар 
поддържа тезата, че участието в проектите и в дискурсите на Све-
товната банка не е част от решението, по-скоро е част от проблема.

Много антрополози, които са критикували реториката и прак-
тиките на развитието, постепенно стигат до позицията за крити-
ческо участие. Те настояват върху възможността за подкопаване 
на доминиращия дискурс (mainstream-а), „като едновременно 
се поддържа съпротивата спрямо развитието и се работи вътре в 
дискурса (на развитието), за да се предизвикат и разрушат тези 
предпоставки“1. Става дума за изграждането на мостове между 
критиката на дискурса и конкретното планиране на развитието в 
името на това антропологията да продължи да играе роля: както 
във, така и извън индустрията на развитието.

Оптимизмът на някои антрополози се подхранва от идеята, че 
дискурсът и практиките на развитието нямат едни и същи послед-
ствия навсякъде по света и могат да бъдат повлиявани и договаряни 
от местните актьори. Те настояват върху необходимостта от антро-
пологическа работа, която да е внимателна към местните практики, 
тръгвайки от осъзнаването на факта, че голяма част от човешкия 
живот остава непредвидима и несигурна. Това ги кара да твърдят, 
че най-добрата антропологическа работа признава тази непредви-
димост, за да може по-добре да възприеме различните емпирични 
контексти, които не се поддават на една униформизираща воля. 
Етнографирайки сектора на движенията за опазване на околната 
среда в Бразилия и анализирайки появата на „условието за транс-
националност“ и неговото влияние върху социалните движения 
в областта на околната среда, Риберио2 твърди, че доминиращите 
стратегии за развитието и икономическите сметки се провалят бла-
годарение на местните политически и икономически сили. Според 
него народите от Амазония и Латинска Америка биха могли да се 

 1 K. Gardner and D. Lewis, Anthropology, Development and Post-modern Challenge, 
London, 1996, Pluto Press, р. 208, цит. от: Herzfeld, Anthropology..., р. 164.

 2 G. Riberio, P. Little, Neo-Liberal Recipes, Environmental Cooks: The Transformation 
of Amazonian Agency. Brazilia, 1996, Universidade de Brasilia, цитирано от 
Herzfeld, Anthropology..., р. 165–166.
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превърнат в мощни социални актьори, способни да повлияят на 
собствената си съдба, ако успеят да използват новата динамика на 
взаимозависимост между глобално и локално.

тези възгледи се приближават до теорията на Роланд Робъртсън 
за глокализацията1, която се опитва да опише взаимозависимостта 
на процесите на глобализиране и локализиране на културите. Така 
той обосновава, че „глобалната култура“ не може да бъде схващана 
по статичен начин като процес, сведен до експанзията на капита-
листическата логика навсякъде по света. Както и антрополозите 
Риберио и Литъл, Робъртсън призовава за методологическо прео-
бръщане, което да изучи проявите на глобалното във всичко, което 
е малко, конкретно и локализирано, в конкретния живот на соци-
алните актьори, в културните символи, които всички носят марката 
на „глокалното“.

По този начин социологията на глобализацията, както казва 
Улрих Бек, става емпирично възможна и необходима единствено 
чрез изучаването на глокалното. В книгата си Cultural identity and 
global process Джонатан Фридман изследва посредством етнограф-
ски примери от минали епохи и от различни географски райони 
взаимозависимостта между глобалните процеси и организирането 
на локалните идентичности и твърди, че културната фрагментари-
зация и модерното хомогенизиране са две лица на една глобална 
система. Той твърди още, че изграждането на модерната хавайска 
идентичност и стратегията за хавайското възраждане са продукт на 
глобалното преобразуване на локалното общество (глобалното и 
локалното са разглеждани от автора като две лица на един глобален 
процес)2.

Американският антрополог Аржун Ападурай3 отказва още по-
решително да възприема глобализацията в термините на полити-

 1 R. Robertson, Globalisation: social theory and global culture, Londres, 1992, Sage, 
р. 211.

 2 J. Friedman, Cultural identity and global process, Londres, 1994, Sage, р. 288.
 3 A. Appadurai, Après la colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, 

Paris, 2001, Payot, р. 322.
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ческата и икономическата хегемония на един-единствен модел за 
общество или в стратегия за развитие. Той твърди, че социалните 
и културните групи, които обикновено третираме като пасивни 
жертви на процесите на глобализацията, имат способността, осо-
бено чрез това, което той нарича „работа на социалното и колек-
тивното въображение“, да прилагат стратегия на съпротива. Соци-
алното въображение и срещата между различни транслокални со-
циални действия в този случай биха могли да породят колективно 
действие, съпротивляващо се на хегемонията на пазара и на практи-
ките и идентичностите, които тази хегемония налага. Според него 
всъщност самият пазар, чрез различните потребителски практики, 
които налага в света, стимулира социалното въображение и по-
ражда транснационалните групи и идентичности, способни да се 
противопоставят на, и дори да разрушат, въображаемите светове 
на официалния разум и на предпримаческия манталитет, който ги 
заобикаля1. Подходи като този на американския социолог са крити-
кувани от множество автори, в това число и от Лоик Вакан, които 
го обвиняват, че насърчава един soft културализъм, който отказва 
да анализира режимите на експлоатация и на контрол, характерни 
за глобализацията. Все пак подходите, които наблягат на необхо-
димостта да се изучат локалните практики на глобализацията, ста-
ват много интересни, когато предложат етнография на конкретни 
практики и общества. Спецификата на антропологическия подход, 
която държи сметка за глобализацията, е, че, предлагайки да се изу-
чава периферията, автоматично предлага да се изучава центърът и 
е в състояние да формулира тъкмо критика, която се опира на оста 
глобално – локално, без да я превръща в претекст за анулирането на 
критиката на парадигмите на властта.

Общата литература за понятието глобализация, както и теоре-
тичните разработки по антропология относно културните послед-
ствия от глобализацията са голям корпус, на който няма да се спирам 
тук. Само искам да спомена няколко изследвания, които могат да бъ-
дат полезни за разбирането на сложното отчленяване на глобалното 

 1 Ibid., р. 69.
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и локалното и предлагат възможни антропологически подходи към 
процеса на модернизацията и развитието. Тези автори бяха полезни 
за мен, за да преразгледам фундаментални антропологически по-
нятия в контекста на изучаването на процесите на глобализацията, 
като да речем понятията култура, идентичност, културно хомогени-
зиране и мултикултурализъм (вж. Дж. Фридман, цит. съч.).

Подходът на Дж. Фридман допринася за разбирането на това 
как антропологическите течения са повлияни от състоянието на 
обществото и следователно от конюнктурата на властта. Според 
него условията, които определят социалните идентификации иг-
раят решителна роля във формулирането на официалните акаде-
мични програми. Така според него пропадането на модернисткия 
проект през седемдесетте и осемдесетте години не е породено от 
интелектуални причини, а по-скоро отразява кризата на бъдещето 
на Западните общества. Според него критиката на идеологията на 
развитието през този период подтиква много антрополози да въз-
родят интереса си към понятия като култура и културно различие 
(вж. пак там, стр. 70–71). В действителност би било много инте-
ресно да се проведе сравнително изследване между модите в антро-
пологията и дискурса на Световната банка, за да си дадем сметка 
за успоредните развития, които според Фридман не са резултат от 
влияние на банката над антропологическото поле, или обратно.

Световната банка може да премине от идеи за развитието – де-
велопментализъм, при който всичко е възможно, всичко минава, 
към сериозна подкрепа на трибални алтернативи и на запазва-
нето на екосистемите. Не банката обаче е източникът на тези 
две позиции, чийто произход според мен трябва да се търси назад, 
в идентичностното пространство, специфично за модерността 
и за историческите ѝ вариации [...], има обаче и някои поделени 
области, които можем да припишем на общите позиции на този 
тип елити. Голяма част от дискурсите за глобализацията, от 
икономическия световен ред до културното глобално село идват 
тъкмо от нейния [на банката] централен офис.1

 1 J. Friedman, Cultural identity and global process..., р. 206.
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Фридман настоява върху факта, че глобализацията като съзна-
ние за глобалното (global awareness) характеризира един глобален 
елит, който се идентифицира с процесите на глобализация. За него 
лидерите на think tanks в България например биха били част от този 
глобален елит, точно както и лидерите на think tanks в Съединените 
щати или Франция.

4. антропологиЧеСкият подход

избягване на нормативните визии

Библиографските ми проучвания през всичките тези години не 
откриха съществуването на етнологическа монография за ня-

кой think tank или за някоя мрежа от think tanks по света. Състоя-
нието на изследванията, което се опитах да скицирам, че литерату-
рата за think tanks е от областта на политическите науки, понякога 
на критическата социология, докато антропологията, изглежда, все 
още не се интересува от темата. От една страна, съществува лите-
ратурата за think tanks, монополизирана от самите think tanks и 
предназначена да легитимира тяхното институционално положе-
ние, а от друга, критики, които се заемат с анализа на социалната 
и политическата им роля, без обаче да се отдават на етнографско 
наблюдение на терена.1 Може би това състояние на нещата е свър-
зано с особената среда, която think tanks представляват: тяхната 
близост с полето на социалните науки, от една страна, и структу-
рите на властта, от друга.

 1 Все пак би трябвало да се вземе предвид, че много антрополози все повече 
се интересуват от въпросите, свързани с гражданското общество и неговото 
взаимодействие с политиката, макар че техните трудове не изучават специ-
ално think tanks. В тази връзка бихме могли да цитираме проучванията на 
B. Petric в Киргизстан (B. Petric, Le Kirghizstan, lieu d’experiementation pour 
mesurer les nouvelles normes de la mondialisation politique. – In: I. Bellier, La 
mesure de la mondialisation, Paris, 2007, Cahiers du Gemedev, 31, р. 35–52) и 
т.н.
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Антропологическото изследване на think tanks средите е необ-
ходимо и интересно, защото предлага критически подход, разли-
чен от този на политическата или чисто социологическата критика. 
Антропологическата критика вече се съдържа в етнографския под-
ход: опит за продължително и систематично наблюдение в средите 
на think tanks, без директно да си част от тези експертната общ-
ност. Става дума за упражняването през годините (почти десети-
летие) на един постоянен поглед върху реалност, която претендира 
за конюнктурен прагматизъм и твърди за себе си, че е променли-
ва, реалност, която отказва да афишира структурирана идеология 
и непрестанно измисля и отразява нови моди и нови понятия, за-
трудняващи социалната памет. Продължителният поглед на антро-
полога е в дисонанс с реактивността и бързината, които са гръб-
начният стълб на времето на think tanks, но също и на времето на 
чиновниците в Европейската комисия1, и на другите институции, 
осигуряващи всекидневното упражняване на власт. Продължител-
ното време, посветено на изследването, само по себе си е критика, 
инструмент за сравняване на модите, които се променят. То поз-
волява да се разбере, че един ден дискурсът на think tanks цели да 
отслаби държавата, докато на следващия ден иска повече държава, 
за да накара „истинското“ гражданско общество да функционира; 
или че някои think tanks най-напред се специализират в разрешава-
не на конфликти (conflict resolution), а после обявяват, че от дълго 
време са компетентни в областта на екологията, и т.н.

Антропологът се интересува от „всичко“: от детайлите на все-
кидневния живот до идеологическите схеми. Той не се ограничава 
само до официалния дискурс, до органиграмите или до статиите във 
вестниците. Точно поради това той често пречи. Когато се обръща 
към think tanks, чиито експерти познават поне отчасти антрополо-
гическата методика, на него се гледа като на някого, който вижда 
твърде много, знае твърде много и има опасност да интерпретира 
погрешно въпросната реалност, при всички случаи да я интерпре-
тира различно от анализите на самите анализатори. Един вид вълк, 

 1 M. Abélès, En attente de l’Europe, Paris, 1996, Hachette, р. 158.
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преоблечен като овца в овчарника на think tanks. Не се знае дали е 
един от тях, какво наистина иска, дали е потенциален конкурент, 
безобидно изследователче или вид индустриален шпионин, който 
има опасност да разкрие някои производствени тайни и връзки с 
донорите.

Антропологическият подход към средата на think tanks тряб-
ва да се опита да избяга от нормативната визия на политическите 
науки, които са твърде въвлечени, твърде „вътре“ по отношение на 
производството на дискурсите на think tanks. Така моето изследва-
не е част от това, което някои антрополози1 определят като поле-
то, присъщо на съвременната политическа антропология, и дори 
на антропологията на институциите: то се интересува не толкова 
от ефикасността на институциите, колкото от начина, по който 
институцията, тръгвайки от практиките и дискурсите на своите 
представители и служители, конструира територията си, извършва 
дейността си и, в зависимост от идеите, които поражда, определя 
едно политическо поле2. Това не изключва прилагането на антро-
пологическия подход в една критична визия, която обаче е от друго 
естество:

Антропологията не претендира да се занимава с критици-
зъм (criticism) на политиката; тя по-скоро цели да разбере как 
власт та изплува и се налага в дадена ситуация. Струва ми се 
обаче, че това може лесно да бъде формулирано като критика 
(critique) на политиката (а не като критицизъм)...3

Антропологическият подход на think tanks дава също въз-
можност за поставяне под съмнение на нормативните разкази за 
българския преход, развенчавайки някои от митовете, които са съ-

 1 Вж. увода на книгата на M. Abélès и H.P. Jeudy, Anthropologie du Politique, Paris, 
1997, Armand Colin, р. 282, и G. Balandier, Anthropologie politique, Paris, 1969, 
PUF, р. 7.

 2 I. Bellier „Une approche anthropologique de la culture des institutions“. – In: 
M. Abélès и H.P. Jeudy, Anthropologie du Politique, Paris, 1997, Armand Colin, 
р. 129–162.

 3 M. Herzfeld, Anthropology..., р. 124.
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ществени елементи от дискурса на think tanks. Не крия, че много 
пъти по време на това проучване усетих някакво интелектуално и 
човешко задължение към част от моите интервюирани (антропо-
логичният жаргон ги нарича информатори), приятели, семейство 
и страна. И бях убедена, че бих могла да дам скромния си принос за 
появата на критично публично пространство.

приноСът на няколко автори  
по политиЧеСка антропология

тогава как да дефинирам антропологически подход, методология, 
която да е подходяща за анализа на анализаторите? Обърнах се 

към няколко автора, чиито анализи ми помогнаха да анализирам 
think tanks чрез понятията и методологията на политическата ан-
тропология и на антропологията на институциите.

Тук разбирам политическата антропология не като изучава-
не на екзотичните форми на политическото, а като методология, 
която позволява да се изучават политическите явления, които се 
развиват точно в момента, когато екзотичният обект изчезва (ан-
тропологическата критика бележи неговото изчезване) и която 
предлага подход, способен да изучи разомагьосания социален свят 
на „цивилизованите“ страни1.

Така политическата антропология би могла да изучава think 
tanks като едно от „местата“ на преместването на политическото 
в едно неформално, делокализирано и детериториализирано прос-
транство – все категории, които Марк Абелес използва в есето си 
Отместването на политическото2, за да дефинира някои съвре-
менни социални факти, които биха могли да станат предмет на по-
литическата антропология. Докато антропологията на развитието 
помага за анализирането на българските think tanks в ролята им на 
модернизатори и на медиатори на развитието, то антропологията 

 1 G. Balandier, op.cit., p. 7.
 2 M. Abélès, 1989–1999: Le déplacement du politique, LAIOS, р. 15.
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на институциите (и особено теренните изследвания на Европей-
ската комисия, френското Народно събрание и френското Наци-
онално училище за администрация (ENA), проведени от Ирен 
Белие и Марк Абелес) предлага някои насоки за размишление, как-
то и ключови понятия, които помагат да бъде анализирана инсти-
туционалната култура на think tanks. Ще се спра накратко на тази 
тема в следващите страници.

thInk tanks като предмет на изСледване на  
антропологията на инСтитуциите

В съчинението си Как да мислим институциите?, вдъхновявайки 
се от възгледа на Дюркейм за социалните факти, Мери Дъглас при-
писва на институцията произход, успореден с този на социалния 
ред, и определя институцията като легитимирана социална група, 
която се различава от „латентните групи“, които се проявяват само 
спорадично1.

Това твърде общо определение, което обаче се отнася директ-
но до социалния и политическия смисъл на институцията, позволя-
ва да се разбере дифузният, детериториализиран, транснационален 
и комплексен характер на институцията, която think tanks предста-
вляват в условията на един глобализиран политически свят. Тогава 
можем ли да говорим за транснационална институционална култу-
ра на think tanks, които са организирани в транснационални мрежи 
(съставени от множество локални субкултури), при положение, че 
продължават да функционират и да имат специфични роли в разли-
чен национален и локален контекст?2

 1 G. Balandier, Préface. – In: Mary Douglas, Comment pensent les institutions?, Paris, 
1999, Editions La Découverte/ MAUSS, р. 180, р. 18.

 2 В своята книга Anthropologie de la globalisation Marc Abélès преначертава ево-
люцията в антропологията на понятието култура. Според него модерната 
антропология трябва да бъде критически дистанцирана що се отнася до 
монографския опит на дадената територия (идеята, че цялостното социално 
явление и културата са сами по себе си изолирани), за да могат да се обсъж-
дат феномените, които правят очевидни взаимовръзките между властите, 
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Както твърдят много антрополози – Гиърц1, Абелес и Белие, 
институцията се оказва благоприятна почва за отказ от виждане-
то за културата като кохерентна цялост и за наблюдение на дина-
мичния процес, чрез който се определят нейните проявления. Ако 
институцията произвежда култура, тя не може да бъде разглежда-
на като национална, обществена или локална култура, защото не 
образува система, а по-скоро представлява отделните прояви на 
различни рубрики, в които се подреждат политическата култура, 
административната култура, организационната култура, институ-
ционалната култура и културата на средата на принадлежност2.

Въпреки функционирането им в мрежа с вътрешни правила, 
със символичен и материален обмен, със сравними представи и 
стратегии за легитимиране, think tanks не са отделна култура нито 
в национален, нито в международен контекст. Тяхната култура не е 
израз на система, а отделна проява на подсистеми в една по-сложна 
цялост. Това всъщност е една по-обща тенденция на съвременната 
антропология, целяща реалността да не се възприема като стабил-
на, завършена и хармонична цялост, а по-скоро като оспорвана, 
фрагментирана и меняща се.3

Сравняване на инСтитуционалната култура на thInk tanks  
С други подобни Среди

културата на think tanks може да бъде анализирана по сравни-
телен начин, както Ирен Белие разглежда културите на възпита-
ниците на френското училище за администрация в европейската 

произлизащи от различни териториални нива. Вж. M. Abélès, Anthropologie 
de la globalizationй, Paris, 2008, Fayard, р. 56–73.

 1 C. Geertz, „Local Knowledge. Future Essays“. – In: Interpretative Anthropology, 
New York, 1983, Basic Books, цит. по M. Abélès, Pour une anthropologie des 
institutions, l’Homme, n° 135, 1995, р. 65–85.

 2 Bellier, Une approche..., р. 132, що се отнася до културата на еврофункционе-
рите.

 3 S. P. Bate, „Whatever happened to ornganisational anthropology? A review of the 
field of organizational ethnography and anthropological studies“. – In: Human 
Relations, New York, vol. 50, р. 1147–1175.
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комисия. Според антроположката тези култури не могат да бъдат 
изучавани като автономни целости, а трябва да бъдат анализирани 
спрямо по-широките заобикалящи ги светове. Значи можем да раз-
глеждаме институционалната култура на think tanks като култура, 
която държи посредническа позиция на кръстопътя на множество 
социални полета, не по идентичен, а по сравним начин с тази на 
европейската комисия, за която говори Ирен Белие, когато казва:

Не би било особено полезно институциите, в частност Комиси-
ята, да бъдат разглеждани като автономни балончета, чиято 
култура се опира на една съвкупност от споделени знания, на общ 
език или е опора на един жизнен идеал; това би съответствало 
на класическата дефиниция за култура. Много по-полезно би било 
да се замислим дали колективът, в случая институцията, произ-
вежда смисъл, поражда общество или създава идентичности1.

Както много точно отбелязва Ирен Белие, провеждайки на-
блюденията си на все повече места, антропологът забелязва, че на-
чините на действие и справочните сборници пораждат по-скоро 
един специфичен език, а не толкова същински култури.

Така например що се отнася да произвеждането на материални 
артефакти, институцията често само въвежда отново в обра-
щение културни елементи, които нито ѝ принадлежат, нито я 
определят, като например компютъра, телефона или украсата 
на офиса. На институцията принадлежат само социалните 
практики на нейните подведомствени, както и един механизъм 
от интелектуално естество. Институцията представлява 
поставянето в своеобразна и интегрирана форма на културни 
елементи, които са мобилизирани и мобилизируеми другаде и по 
друг начин.2

За да разбера откъде think tanks заемат някои елементи от сво-
ята институционална култура, ще се  опитам да опиша нейната спе-
цифика.

 1 I. Bellier, Une approchе..., р. 159.
 2 Ibid., р. 138.
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Дефиницията на Клод-Леви Строс1 за културата като „етно-
графска цялост, която от гледна точка на проучването представя 
сериозни разминавания спрямо други такива цялости“, се оказва 
много полезна в подхода на институционалната култура на think 
tanks. За да направя по-проницателни разсъжденията си за нейната 
специфика, се запознах с трудове, които се занимават с близки до 
think tanks среди, от които те заемат някои практики и представи, 
но от които се опитват също и да се разграничат: става дума за сре-
дата на експертите и на консултантите по управление, от една стра-
на, и за университетската и интелектуалната среда, от друга.

Произведения като Практики на консултацията2 или ста-
тии като „Професията мечта: поглед зад кулисите на професията 
на консултанта“3 се оказаха много интересни, за да осъзная пара-
дигмата на управлението, както и други мисловни и поведенчески 
парадигми, които експертите на think tanks заемат от света на кон-
султантите: езикът на икономическата обективност, харизмата на 
независимите експерти (едновременно богове и шутове на царя), 
стратегиите за успех пред клиентите, претенцията за научен ста-
тут на съветническата продукция, наемането на млади експерти, 
близостта и антагонизмът с академичната среда, двусмисленото 
отношение на зависимост и превъзходство спрямо бизнес средите 
(сравнимо с отношението, което think tanks поддържат с държав-
ните институции) и т.н.

Наистина, think tanks не се опитват да се идентифицират с ин-
телектуалеца такъв, какъвто го описва Е. Саид (този, който защита-
ва „незаинтересованите принципи на „истината“ и „справедливост-

 1 „Култура наричаме едно етнографско цяло, което от гледна точка на нашето 
проучване проявява значими разлики по отношение на други такива цялости“, 
Claude Lévy-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, 1958, Plon, р. 325.

 2 V. Gaulejac и J. P. Boulloud (ed.), Pratiques de la consultation: histoire, enjeux, 
perspectives, Paris, 2002, coll. Les Cahiers du laboratoires de changement social, 
l’Harmattan, р. 184.

 3 M. Gantenbein, „Un métier de rêve: regards dans les coulisses du, étier de 
consultant“. – In: Actes de la recherches en science sociale, n°98, juin 1993, р. 69–
80.
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та“, опълчвайки се срещу всяка власт“1), нито с университетските 
професори, „които гният в кабинетите си“2, нито дори с интелекту-
алците-дисиденти, които са влезли в политиката през първите го-
дини на прехода. Те обаче претендират за позицията на експерти-
интелектуалци, близки до социалните науки (една изключителна, 
оригинална и независима позиция), и дори за историческа мисия, 
която според тях ги различава от образа на експертите-техници. 
Ето защо беше необходимо да подпомогна разсъжденията и ана-
лиза си на етнографските данни с произведения, които коменти-
рат статута на интелектуалеца и на социалните науки като цяло: 
книги като За интелектуалците и за властта на E. Саид3, Homo 
academicus4 или Социалните употреби на науката5 на Пиер Бур-
дийо, както и статии от същия автор като „Интелектуалците извън 
играта ли са?“ и „Как да освободим свободните интелектуалци“6. За 
запознаване със специфичната ситуация на прехода в Централна и 
Източна Европа използвах: Intellectuals and politics in Central Europe 
от Андраш Бозоки7 и Social Sciences in Southeastern Europe от проф. 
Николай Генов и У. Бекер.8

По време на цялото антропологическо проучване се опитах 
също да установя близостите и противопоставянията, които из-
граждат средата на think tanks в България спрямо други социални 
полета, и то не за да измайсторя образа на синкретичната култура 
на think tanks, а тръгвайки от идеята, „че е невъзможно да се раз-

 1 E. Saïd, Des intellectuals et du pouvoirs, Paris, 1996, Editions de Seuil, р. 139, 
р. 21.

 2 Ibid.
 3 Ibid.
 4 P. Bourdieu, Homo academicus..., Paris, 1984, Ed. de Minuit, р. 302.
 5 P. Bourdieu, Les usages sociaux de la science, Pour une sociologie clinique du champ 

scientifique, INRA, 1997, р. 79.
 6 P. Bourdieu, „Les intellectuels sont-ils hors jeu?“. – In: Questions de sociologie, Ed. 

de Minuit, 1984–2002, р. 61–79.
 7 A. Bozoki, Intellectuals and Politics in Central Europe, Central European University 

Press, 1999, р. 292.
 8 N. Genov, U. Becker, Social Sciences in Southeastern Europe, ISSC Paris et IZ Bonn/

Berlin, 2001, р. 266.
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единят „културата“ на институцията от социалните и политически-
те ѝ постижения, което води до изследването на властовите отно-
шения, подреждащи културните цялости и които можем да пока-
жем в плоскостта на етнографията“1. Така с етнографската анкета 
си поставих за цел да се изследват връзките, които think tanks из-
граждат с академичните среди, държавата, бизнеса и медиите, както 
и дискурса на експертите на think tanks за „народа“ или българската 
нация по принцип, за да мога да покажа появата на институцията в 
политическия и социалния контекст в България.

И тъй като think tanks се създават (от финансова гледна точка, 
но също и в символно отношение) също и чрез мрежата от фонда-
ции, от think tanks и от чуждестранни международни организации, 
тяхната принадлежност към националното политическо, социално 
и културно поле трябва да бъде анализирана успоредно с тяхната 
принадлежност към една международна административна и идео-
логическа култура, както и към наднационални социалнополитиче-
ски мрежи, което прави тези институции сложни, а и много инте-
ресни в контекста на съвременната антропология. Забележката, на-
правена от И. Белие относно микрокосмоса на институционалната 
култура на европейските чиновници, е уместна и по отношение на 
институционалната култура на think tanks:

Точно в този микрокосмос, определен от структури, кодове и 
норми, играта, установена от мултикултуралната рамка, пре-
дизвиква изменения, които предизвестяват появата на европей-
ската култура... воля за изграждането на политическа, иконо-
мическа и социална рамка отвъд националните граници2.

 1 I. Bellier, Une approche..., р. 136.
 2 Ibid., р. 135.
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неуловимата инСтитуция  
между лиЧноСти и мрежи

както беше констатирано, проучването ми ни поставя пред труд-
ността да схванем контурите на институцията think tanks. Една от 
причините за това е, че тази институция е сложна цялост, прониза-
на от три нива на идентификация: това на лидерите на think tanks, 
които стават синоними на организациите си; това на законовите 
структури, вписани като НПО, които имат в състава си също млади 
изследователи и административен персонал; и накрая, това на на-
ционалните (политически и социални) и международните (най-ве-
че фондации и международни организации) мрежи, които утвърж-
дават и поддържат проектите на think tanks.

Институционалната култура на think tanks в България е много 
интересна с това, че има тенденцията да слага знак на равенство 
между индивид и институция: Иван Кръстев се е превърнал в ин-
ституция и институцията (ЦЛС) се отъждествява с Иван Кръстев. 
Това огледално отъждествяване е валидно за повечето от другите 
think tanks, присъстващи в българското публично пространство, 
но също и в чужбина, посредством реномето на харизматичните им 
лидери. Индивидуалистката идеология1 всъщност е една от базис-
ните предпоставки на стратегията за легитимация на think tanks: 
интервюираните експерти винаги подчертават неформалната, из-
обретателна, субективна и индивидуална страна на своите прак-
тики, за сметка на позоваването на институционалните норми. Не 
индивидът се ражда в институцията, а институцията се ражда чрез 
действието на индивида. Институцията е представена като проме-
няща се реалност, която трябва да се приспособи към нуждите на 
индивида, а не обратното. За разлика от европейските чиновници 

 1 Уводът на Мери Дъглас („Il n’y a pas de don gratuit“) в новото английско из-
дание L’Essai sur le don на Marcel Mauss (Routledge, Londres, 1990) обяснява 
по много убедителен начин основната заслуга на трудовете на Дюркейм и на 
Мос за изграждането на антропологическата критика на индивидуализма и на 
утилитаристката теория, текстът е възпроизведен в Mary Douglas, Comment 
pensent... , р. 163–178.
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от Комисията, тук не съществува дори задължението да се след-
ват поведенчески правила или код на облекло, защото културата на 
think tanks предполага индивидуален почерк и известна неформал-
ност. Антропологът обаче трябва да предизвика тази заблуждава-
ща очевидност, за да разбере, че „неформалността“, за която става 
дума, е напълно кодирана, т.е. че променливите (от облеклото до 
начините за изграждане на кариерата) се подчиняват на един диа-
пазон от добре установени избори и правила на средата.

Но ако, от една страна, think tanks са идентифицирани с лица-
та на техните лидери и с техните индивидуални характеристики и 
практики, то, от друга, те са признавани в зависимост от мрежите 
(в т.ч. и международни), в които участват. Така институцията на 
think tanks се появява в отношението между индивидите-институ-
ции и мрежите-институции.

В Европейската комисия особеното организиране на интелек-
туални позовавания и практики в институцията има за резултат от-
късване от останалия свят и мотивира заетите в институцията да 
употребяват категорията „дом“1. Уместно ли е тази идентификация 
да се сравнява с начина, по който експертите от българските think 
tanks се отнасят към „глобалната мрежа“ на think tanks? Мисля, че 
съпоставката е рискована, но предлага ключ за интерпретиране на 
новия тип глобална институция (институция-мрежа), която think 
tanks представляват, отвъд индивидуалните think tanks институ-
ции, вписани във всяка отделна страна според националното ѝ за-
конодателство.

Институцията-мрежа има свои собствени йерархии, практи-
ки и ритуали (например конференциите), но също и представи, и 
стратегии за легитимиране и възпроизвеждане, признати от всич-
ки think tanks в света (наричащи себе си think tanks, което пък им 
позволява да бъдат част от глобалната мрежа).

Ето защо е много интересно да се изследва дискурсът за мо-
билността на експертите на think tanks: например казва се, че 
един експерт от български think tank може да бъде нает както в 

 1 I. Bellier, Une approche anthropologique de la culture des institutions..., р. 139.
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България, така и в Съединените щати или другаде по света, тъй 
като повечето от техните policy papers се пишат на английски и 
боравят със същия апарат от понятия. Това твърдение подсилва 
идеята, че би могло да става дума за транснационална институ-
ция-мрежа, културно хибридна, защото е съставена от различни 
локални експерти, функциониращи в различни национални и кул-
турни контек сти, но с възможност за вътрешно движение на ра-
ботната ръка и следователно с общи норми и стандарти за всички 
страни. Обаче Иван Кръстев, директор на think tank-а ЦЛС, нико-
га нямаше да бъде Иван Кръстев, т.е. човек-институция, признат 
за експерт номер едно в България, ако беше нает в Съединените 
щати или ако неговият think tank не беше установен в България, а 
в Брюксел или Вашингтон. Затова би трябвало да разбираме мре-
жата от think tanks като институция-мрежа, в която експертите-
лидери, а също и самите НПО заемат определено място, обусло-
вено от сложното отношение между глобална и локална легитим-
ност. Тогава би трябвало да си зададем въпроса за трансферите 
и културните приспособявания: какво възприемат българските 
think tanks от виртуалния модел на идеалния think tank според 
американските норми и какво договарят и приспособяват към 
конкретната ситуация в България? Как тези избори са оправдани 
и идеологизирани в техните дискурси? Както отбелязва Ирен Бе-
лие (цит.съч., стр. 131), служителите на институциите на властта 
не са неутрални същества в един рацио нален, нечувствителен към 
културната вариация свят. Става дума тъкмо за схващането на кул-
турната вариация в отношението локално/глобално, в отношени-
ето между институционалната среда на българските think tanks и 
глобалната мрежа.

Ето защо е необходимо да сме много внимателни, когато изказ-
ваме хипотезата за една международна институционална култура 
на think tanks. В действителност отношението между „ние“ (с което 
think tanks се идентифицират) и „другите“ константно се премест-
ва според стратегическите интереси на think tanks и на техните ли-
дери. Можем да предложим, че това „ние“, за което става въпрос, се 
променя в съответствие с контекста на представяне: think tanks се 
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идентифицират като общо „ние“ с другите think tanks, в т.ч. и с до-
норите, в противовес на хората и правителството в България, когато 
трябва да бъде представен модернизиращият свят в противовес на 
модернизиращия се свят. В следващия момент обаче те стават „ние“ 
с българския и дори с балканския народ, когато казват, че говорят 
от името на локалните интереси в противовес на донорите. Това 
„ние“ с двойно лице функционира също в контекста на връзките на 
think tanks с академичната общност: те ту стават „ние“ с хората от 
университета („ние, които знаем“) в противовес на представители-
те на властта, ту стават „ние“ с представителите на властта („ние, 
които можем“) в противовес на университетските преподаватели, 
които нямат финансови и политически средства и са изключени от 
обращението на властовия капитал. Тази игра на променящото се 
„ние“ (с много лица) е сложна и трудна за схематизиране: улавяне-
то на динамиката ѝ е една от целите на това изследване.

Това е така, тъй като, както ще покажем в следващите глави, 
фундаменталната отличителна черта на институционалната култу-
ра на think tanks, родена в контекста на прехода, се състои в ме-
диаторското положение на think tanks по отношение на различни 
социални и културни полета. Тази култура може да бъде сравнявана 
в някои аспекти с тази на европейските администрации в страните-
членки на Европейския съюз, за която говори Ирен Белие: „Това, 
което ги прави огнища на „субкултура“, в действителност е само 
медиаторската (посредническата) им позиция между света на ев-
ропейските решения и правителствения свят“ (Белие, цит.съч, стр. 
144). Те в известен смисъл са „преводачи на европейската система“ 
на национално ниво, както think tanks са преводачи на либералната 
демокрация и на способите за вземане на политически решения по 
американски. Това медиаторство ни препраща към политическото 
сърце на институционалната култура на think tanks.
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политиЧеСкото в центъра на вниманието

повечето от чертите, които характеризират институционал-
ната култура на възпитаниците на френското училище по адми-
нистрация или на европейските чиновници, споменати от Ирен 
Белие в статията ѝ „Антропологически подход на културата на 
институциите“1, могат да намерят близки еквиваленти в средата 
на българските think tanks. Например евроезика (eurospeak) на 
европейските чиновници може да бъде сравнен с професионалния 
жаргон (hétéroglossia) на think tanks: един наръч от думи и понятия 
на английски, както и определен стил за формулиране на мисълта 
проникват не само в писанията на английски на експертите на think 
tanks, но също и в всекидневния им говор на майчиния им език. 
Наистина, става дума за понятия, които могат да преминат отвъд 
националното2. Всъщност езикът в по-голяма степен, отколкото 
привидността или символизма, се оказва най-податлив да определи 
институцията и да идентифицира индивидите3.

Като черти на институционалната култура на think tanks могат 
също да се считат йерархията и начинът на упражняване на власт 
във всеки think tank поотделно, но също и в мрежите. Ще се опитам 
да опиша и да анализирам тази реалност чрез функционирането на 
think tanks, както и чрез портретите на някои от техните лидери, 
за да достигна една плътност на етнографското описание, която би 
позволила на читателя да усети, „опита и помирише терена“4, и да 
създаде у него впечатлението, че се докосва до реалните think tanks, 
като едновременно с това организира данните според една анали-
тична логика.

Все пак, както обясних вече, не може да се поддържа тезата, че 
think tanks са хомогенна култура, която би могла да бъде описана. 
Но ако може да се каже, че „културата на Европейската комисия“ ни 

 1 Ibid.
 2 Ibid., р. 156.
 3 Ibid., р.158.
 4 Geertz, C. Work and lives. The anthropologist as author, Cambridge, 1998, Polity 

Press, р. 6.
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препраща към един модел на социално действие и към един специ-
фичен идеен механизъм (бъдещето и настоящето да се мислят чрез 
изтласкване на миналото)1, че „културата на Световната банка“ ни 
препраща към една форма на икономическо управление (дока-
то „културата на ООН“ определя един свят на дискусии и намеса 
в планетарен мащаб2), то „културата на think tanks“ ни препраща 
към практики и дискурси, които имат за цел да мислят „прехода“ 
и да карат другите да мислят „прехода“ (ключово понятие, за да се 
разберат социалната роля, дискурсът и практиките на think tanks в 
България, а и другаде по света).

Действието на българските think tanks мисли и преобразява 
света в термините на „прехода“. Този идеен механизъм би могъл да 
бъде развит чрез други ключови понятия, като проект, демокрация, 
изграждане на консенсус (по подобие на „Вашингтонския консен-
сус“) и т.н. Тези думи-действия характеризират много повече ин-
ституционалната култура на think tanks, отколкото да речем спо-
собността на представителите на think tanks да си служат с факс, 
телефон и имейл, да носят модни дрехи и т.н., не защото начини-
те на обличане не са важни антропологически данни, а защото от 
гледна точка на значителните разминавания, на които вече обърнах 
внимание, идеологическият механизъм, свързан с прехода, характе-
ризира повече спецификата на средата на think tanks по отношение 
на други институционални среди и описва по-добре социалната и 
политическата им роля.

Както много точно отбелязва Ирен Белие:

Ако искаме да разберем културата на институция като Нацио            -
налното училище за администрация (ENA) или Европейската 
комисия, не трябва да се обръщаме към цялата съвкупност от 
хабитуси. Трябва да започнем с наблюдаването на практиките, 
за да интерпретираме интелектуалните механизми (мобили-
зирани в свят, който по дефиниция се постулира във властово 
отношение), способни да променят публичния избор и да ориен-

 1 M. Abélès, En attente de l’Europe, Paris, 1996, Hachette.
 2 I. Bellier, Une approche..., р. 154.
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тират обществата. Ако е прието, че културата е също визия 
за света, то идеята за култура на институцията придобива 
особен политически смисъл1.

Културата на think tanks всъщност е преди всичко специфич-
на култура на политическото. Ето защо аз също се вдъхнових от 
разработките по политическа антропология на Марк Абелес2, 
които потвърдиха някои от моите предположения. Неговото есе 
Преместването на политическото, както и работата му върху Ев-
ропейската комисия посочват някои институционални и полити-
чески процеси и явления, които забелязах и при проучването си на 
think tanks в България, Гърция или Франция: детериториализиране 
на политическия феномен, междинни групи, които застават между 
политическата класа и гражданското общество на мястото на една 
по-прозрачна връзка между представители и представени, симули-
ране и виртуализиране на демократичния дебат чрез конференции, 
интернет сайтове и пр., непрестанно коригиране на политическия 
проект, особено с помощта на усложнен политически маркетинг, 
заменяне на идеята за прогреса с един хоризонт на несигурността 
и т.н.

Така от методологическа гледна точка моята работа върху think 
tanks се вдъхновява от идеята, която срещаме и у Дъглас, Белие, 
Абелес, Бейт и други, че антропологията на институциите, както и 
съвременната антропология по принцип (Херцфелд3) би трябвало 
да се интересува преди всичко от политическия процес и от поли-

 1 Ibid., р. 138.
 2 Последната му книга L’Anthropologie de la globalisation излезe в изд. Payot 

малко преди защитата на тази дисертация предлага едно важно средство, за 
да могат да бъдат засегнати тези теми.

 3 M. Herzfeld, Anthropology..., р. 118–132.
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тическия смисъл на институциите. Опитът на Белие1 и Абелес2 в 
областта на изучаването на институциите, които имат тежест и мяс-
то в обществото (френския парламент, Европейската комисия, Ев-
ропейския парламент, Националното училище за администрация /
ENA/ и пр.), е пример за антропологически проучвания, които за-
дължават антрополога да заеме позиция по отношение на крайната 
цел на своята работа (както и по отношение на институцията).3

 1 I. Bellier, L’ENA comme si vous y étiez, Paris, 1993,  Ed. du Seuil, Coll. L’épreuve 
des faits, р. 347; I. Bellier, „La Commission Européenne: hauts fonctionnaires et 
culture du management“. – In: Revue Françcaise d’Administration Publique, n°70, 
април-юни 1994, р. 253–262.

 2 M. Abélès, Un ethnologue à l’Assemblée, Paris, 2000, Odile Jacob, La vie quotidienne 
au Parlement européen, Paris, 1992, Hachette; M. Abélès, „Virtual Europe“. – In: 
I. Bellier и T. M. Wilson, An Anthropology of the European Union. Building , 
Imagining and Experiencing the New Europe, Oxford, 2000, Berg Publications, 
р. 31–52; M. Abélès, „La Commission Européenne: du compromise culturel à 
la culture politique du compromis “, в сътрудничество с I. Bellier. – In: Revue 
Française de Science politique, n°47, 1996, р. 431–456.

 3 M. Abélès, Pour une Anthropologie...



ЧаСт II 

Гурутата на прехода





глава 2 

българСкият преход: от иСторията  
до интерпретацията му

Преходът прави think tanks и think tanks правят прехода1.

Много трудно се разказва за прехода, защото неизбежно се 
получава „разказ за разказите“. Следователно това е една 
непрекъсната „игра на действителност“: ние обявяваме 

някакви неща за привидности, с което „зад тях неявно, но задъл-
жително поставяме нещо, което смятаме за реално, твърдо, същест-
вуващо и окончателно. Такава обаче е цената на изграждането на 
която и да е привилегирована гледна точка...“2.

Антропологът не се интересува от миналото като такова, а 
от „живата история“ на дадено общество или организация, от 
поведението и от начина на мислене, които продължават „да 
живеят“ и които влияят на настоящето, с други думи, от кул-
турата [...]. „Спомняното минало“ – това, което всъщност е 
визията за миналото в паметта на човека – няма нужда да бъде 
и всъщност не може да бъде реконструирано“3.

 1 Интервю с Марк Абелес.
 2 Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, Какво се случи? Разказ за българския преход 

1989–2004, София, 2004, Изток-Запад, стр. 231.
 3 B. Malinowsky, „The value of History and its Limitations“. – In: The dinamics of 

culture change, New Haven, 1945, Yale University Press, 1945, р. 27–40.
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„Падането на стената“, „краят на комунизма“, „1989 година“, 
„нежната революция“: това са все понятия за граница, които сим-
волично разделят историята на „преди“ и „след“ падането на кому-
нистическите режими в страните в Източна Европа. Те обознача-
ват края на Студената война и началото на периода на демократич-
ния преход в страните от този регион, които трябваше да преминат 
през „чистилището“ на демократичните и либералните реформи, за 
да достигнат до „рая“ на демокрацията и на пазарния капитализъм 
на Западните страни, за да станат „нормални“ и „цивилизовани“ 
държави, за да се присъединят към европейското семейство, от ко-
ето са били отделени заради Студената война.

Това кратко резюме илюстрира до каква степен историята на 
демократичния преход в България, както и в другите Източни стра-
ни, далеч не е поредица от факти, а е история, която не може да 
бъде разграничена от мита или митовете на прехода.

Преходът е едновременно времево понятие (което се отнася 
до едно настояще, започнало пред 1989 г. и смесено с надежди за 
неопределено бъдеще) и техническо понятие, което изброява оп-
ределен брой политически и икономически реформи („горчивият 
хап, който е необходимо условие“1 за достигането до щастието на 
демокрацията и на просперитета). Техническото понятие и пред-
ставите за прехода обаче не са напълно разделими. Някои цифри и 
таблици, които имат за цел да сравняват напредъка на реформите в 
страните в преход, наукоподобно потвърждават и подсилват мито-
вете за идващото щастие. То, макар и да става почти количествено 
определимо, остава винаги извън таблиците. Статиите за прехода, 
публикувани от експертите на think tanks като policy papers, които 
се отнасят до прехода, са добър пример за смесване на митове и 
данни с научни претенции.

Целта на тази глава е на първо място да се определи понятието 
преход както в полето на транзитологията (научно поле на полити-
чески изследвания, появило се в Съединените щати през осемдесе-
тте години), така и в контекста на присъединяването на България 

 1 Интервю с Марк Абелес.
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към Европейския съюз. По-нататък, опирайки се на библиография 
от последните години и на институционални документи и на ин-
тервюта, ще се опитам да опиша събитията и важните политически 
и икономически промени през този период. Ще опиша накратко 
описание на три процеса, които интегрират страната в евроатлан-
тическите структури и помагат за трансфера на Западните полити-
чески и икономически модели в България и на Балканите: влизане-
то в структурите на НАТО, процеса на присъединяване към Евро-
пейския съюз и към инициативите за балканско сътрудничество.

Експертите на think tanks, които международната общност фи-
нансира и насърчава в ролята им на гаранти на реформите, също 
допринасят за написването на историята на прехода и за нейната 
интерпретация. Накрая, чрез анализа на техните дискурси ще се 
опитам да разгледам начина, по който те претендират (поне в сим-
волично отношение) за всички (положителни) роли в пиесата, на-
речена „демократичен преход“.

Българският преход тепърва ще се интерпретира в различно 
по характер културно и научно творчество. Без да претендира за 
изчерпателност, настоящият преглед на събитията от дистанция-
та на времето и мястото има за цел да очертае контекста на пре-
хода като контекст на създаването и на работата на think tanks в 
България. Без очертаването на политическото поле не могат да се 
изяснят нито подходите към прехода, нито интерпретациите или 
манипулациите на посоката на развитие на страната по време на 
прехода. Още повече това е необходимо за читатели, отдалечени от 
случващото се както географски и културно, така и поколенчески.
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1. иСторията на прехода

от транзитологията до критериите  
на европейСкия Съюз

понятието преход така, както се използва в България след 1989 г., 
наследява множество контексти на употреба, в т.ч. и този на 

транзитологията, чиито основни термини впоследствие се превръ-
щат в работни инструменти на международните организации през 
осемдесетте и деветдесетте години на миналия век.

Що е транзитология? Това е научно поле, което се образува от 
няколко дисциплини, родили се в Съединените щати и допринесли 
за формирането на това, което Гийо, Дезле и Гарт определят с тер-
мина интернационал на експертите по демокрация. Става дума за 
теориите за модернизацията от петдесетте, areas studies (сред кои-
то и съветологията), Latin American Studies от седемдесетте (които 
описват и анализират преходите от авторитарни към демократич-
ни режими в Латинска Америка) и democratisation studies (които 
се развиват пред осемдесетте със силната подкрепа на National 
Endwoment for Democracy – NED1 от Съединените щати и имат 
амбицията да създадат едно техническо познание, което да обоб-
щава опита на преходите в Латинска Америка и в Южна Европа).

Така през осемдесетте и деветдесетте години изследванията 
на демократизацията на авторитарните режими се появяват все 
по-често на страниците на специализираните списания по социал-
ни науки и пораждат това, което наричаме „транзитология“. През 
1986 г. излиза Transitions from Authoritarian Rule,2 което дълго вре-
ме остава основно съчинение за дисциплината. Авторите на тази 
публикация – Гилермо О’Донъл, Лорънс Уайтхед, Филип Шмитер, 

 1 N. Guilhot, The Democracy makers..., р. 86–97.
 2 G. O’Donnel, P. C. Schmitter, L. Whitehead, Transitions from Authoritarian Rule, 

Baltimore, 1986, The John Hipkins University Press, р. 208.
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а също и Аренд Липхарт, Хуан Линц, Джовани Сартори и т.н., са 
считани за „бащите“ на транзитологията. В многобройни публика-
ции те претендират, че обясняват и заедно с това направляват пре-
хода от авторитарен към демократичен режим, „използвайки тази 
дисциплина“1. Според техния подход, който е едновременно срав-
нителен и подчертано количествен, е възможно демократичният 
преход в дадена недемократична страна да се обясни и направля-
ва чрез прилагането на сбор от универсални понятия и хипотези2. 
Така транзитологията се стреми да формулира институционални и 
конституционни препоръки, често под формата на рецепти, на ба-
зата на „поуките“, извадени от наблюдението на вече реализирани 
демократизации.

Тази наука обаче съвсем не е вдъхновена единствено от емпи-
ричен синтез и нейната идеологическа основа води началото си от 
Доктрината на президента Труман (1947), която оповестява на-
чалото на Студената война и противопоставя Съединените щати 
на Съветския съюз не само като идея за разминаващи се интереси, 
но  и като борба между два цивилизационни и ценностни модела: 
либералната демокрация и тоталитаризма.3 Позоването на автори-
тарния (тоталитарния) режим и настоятелната нужда от неговата 
промяна са отправната точка на всички транзитолози. Те поставят 
в перспектива конюнктурата и основните актьори, влияещи на съд-
бата на дадена страна, разсъждават за начина, по който трансферът 
на „институционална технология“ би могъл да допринесе за тази 
промяна4. Привързването към промяната всъщност е нещото, ко-

 1 P. C. Schmitter, La transitologie: Art ou pseudo-science?  (Communication 
au CERI, Paris, 12 mai 1993), цитирано от J. Santiso. – In: De la condition 
historique des transitologues en Amérique latine et en Europe centrale et 
orientale, Revue internationale de Politique Comparée, vol. 3, n°1, 1996, р. 43.

 2 P. C. Schmitter и T. L. Karl, The Conceptual Travels of Transitologists and 
Considologists: How Far to the East Should They Attempt to Go? – In: Slavic 
Review, vol. 53, n°1, 1994, р. 173

 3 N. Guilhot, The Democrarcy Makers..., р. 33.
 4 Вж. анализите, разработени в контекста на демократизация в Европа и Юж-

на Америка, на G. O’Donnell, P. C. Schmitter, and L. Whitehead, Transitions 
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ето характеризира подхода на транзитологията като „начинание за 
разкриване и предвиждане на политическото бъдеще“1.

През осемдесетте години – епохата, когато науката за демокра-
тизацията се идентифицира все повече с икономическите теории за 
структурни промени (откъдето десет години по-късно произлизат 
и шоковите терапии в Източна Европа), икономическите реформи 
започват да се възприемат като основния лост за промяната на влас-
товите отношения. Така, налагайки икономическата доминанта в 
теориите за прехода, политическите икономисти в Съединените 
щати успяват да въведат проблематиката на политическата промя-
на в дискурсите и практиките на международните финансови ин-
ституции, особено на Световната банка и на МВФ (вж. Гийо, цит.
съч., стр. 162). Тази еволюция се случва паралелно с постепенното 
връщане, чрез дискурса на американската власт, на антилиберал-
ната критика от седемдесетте, в т.ч. и на критиката на държавата, 
вдъхновена от марксистката теория за класовата борба. Тези тече-
ния, заловили се отново с изграждането на Вашингтонския кон-
сенсус2, повлияват дискурса на транзитологията, която според Н. 

from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, London, 1984, John Hopkins 
University Press.

 1 J. Santiso, De la condition..., р. 48.
 2 Понятието „Вашингтонски консенсус“ е създадено през 1989 г. от икономи-

ста John Williamson. Под това заглавие той е събрал всичко, което е сметнал 
за съвременен консенсус между Конгреса на САЩ, Международният валу-
тен фонд, Международната банка и важни американски think tanks. Toва е 
начин да се наложи неокласическият подход в икономиката и да се адаптира 
политиката на структурирано напасване, водено в Латинска Америка през 
деветдесетте години, що се отнася до необходимите реформи в бившите 
комунистически страни от Източна Европа. Десет политически препоръки 
съставят този консенсус що се отнася до „реформата“ на страдащата иконо-
мическа: строгият бюджет; напасване на потребителските разходи в посоки, 
обещаващи едновременно икономическо нарастване и равно възстановяване 
на приходите; данъчни реформи, съдържащи нисък лихвен процент и силна 
данъчна стабилност; освобождаване на финансовите пазари; създаване 
на стабилен и конкурентоспособен обменен курс; освобождаването на 
търговията; премахване на бариерите за навлизане в национални пазари, 
освобождаване на директните чуждестранни инвестиции (равенство в 
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Гийо представлява един вид марксизъм наобратно. Действително 
в специализираната литература откриваме език, свидетелстващ за 
наличието на обезпокоителен исторически детерминизъм, който, 
между другото, вдъхновява и тезите на Франсис Фукуяма за „края 
на историята“ като триумф на демокрацията – единствен хоризонт 
за всеки политически режим.1

Точно както и научния комунизъм (дисциплина, преподавана 
под различни форми във факултетите на социалистическите страни 
и в СССР по време на целия период на Студената война), транзи-
тологията също се опитва да генерализира до крайна степен ин-
ституционалните си теореми, за да достигне до изводи, които са 
представени като научни дадености. По този повод не без известна 
ирония Валери Бюнс казва, че сега новите политически режими от 
Източна Европа – след като са се освободили от „научния социа-
лизъм“ – биват информирани от „западни експерти“, че съществува 
„научна демокрация и научен капитализъм, които се налагат отгоре 
надолу“.2

транзитологията се опитва да приложи тези рецепти в Източни-
те страни и на Балканите, без да държи сметка за специфичните 
политически и исторически процеси. Всъщност преди да бъдат 
приложени в България и в други Източни страни, реформите за 
преход към демокрация и пазарна икономика вече са изпробвани, 
систематизирани и анализирани в други страни по света, особено 

отношението между местни и чуждестранни предприятия); приватизаци-
ята; премахване на регулирането; защита на частната собственост. Вж.: J. 
Williamson, Latin American Adjustment: How much has Happened, Washington 
DC, Institute for international Economics, 1990, стр. 445, цит. от: Moises Naim, 
„Fads and Fashion in Economic Reforms: Washington consensus or Washington 
confusion“, в Third World Quaterly, vol. 21, n°3, 2000. Вж. също J. Williamson, 
„Democracy and the Washington Consensus“. – In: World Development, vol. 21, 
n°8, 1993, р.1331.

 1 I. Ramonet, „Chancelante démocratie“. – In: Le Monde diplomatique, oct. 1996, 
стр. 1.

 2 V. Bunce, „Should Transitologists be grounded. – In: Slavic Review, vol. 54, n°1, 
1995, р. 116.
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в Латинска Америка и Южна Европа. В началото на деветдесетте 
многобройни списания по транзитология публикуват специални 
броеве за прехода на Изток, в които пишат основно специалисти 
по политическа икономия, без никакъв опит в областта на истори-
ята и на културата във въпросната страна1.

Този икономически, механистичен и сравнителен подход е 
критикуван от голям брой изследователи. Можем да споменем 
Revue Française de Science Politique (2000, № 4, том 50), озаглавен Де-
мократичните преходи. Поглед върху състоянието на „транзитоло-
гията“. Аторите критикуват механистичния подход на транзитоло-
гията. Мишел Добри2 например напомня, че несигурността е опре-
деляща характеристика на демокрацията, докато Валери Бюнс3 се 
опитва да докаже разликата между модела в Латинска Америка и 
Южна Европа, от една страна, и постсоциалистическия модел, от 
друга, и т.н.

Така, теоретизирайки, идеализирайки и натурализирайки 
представителната демокрация такава, каквато я познаваме в мо-
мента, транзитологията (която между другото премълчава факта, 
че самият демократичен модел е продукт на една специфична ис-
тория) не предлага никаква алтернатива на модела на либералната 
демокрация и пазарната икономика. Оттам насетне не само тран-
зитолозите, но и „цяла плеяда от институционални и индивидуални 
актьори“4 се заема да произвежда експертиза, която позволява този 
модел да се наложи и да се разпространи в целия свят с помощ та 
на известен политико-социален инженеринг и без да се подлага на 
критика. Както отбелязва Гийо, става дума за „think tanks, филант-

 1 F. Herman, W. Hoen, University of Groningen, Department of International 
Relations, Is there such a thing as ‘Transitology’? Social Economic Research on 
Transition in Central and Eastern Europe, 8–11 юни 2004, Albertville.

 2 M. Dobry, Les voies incertaines de la transitologie: choix stratégiques, séquences 
historiques, bifurcations et processus de path dependence. – In: Revue Française 
de Sciences politique, vol. 50, n°4, 2000.

 3 V. Bunce, „Quand le lieu compte. Spécificités des passés autoritaires et réformes 
économiques dans les transitions à la démocratie“. – In: Revue Française de Science 
Politique, vol. 50, n°4–5, août-octobre 2000.

 4 N. Guilhot, The democracy makers, р. 2.
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ропски фондации, държавни администрации, международни орга-
низации като Обединените нации и Световната банка, частни кон-
султантски фирми, професионални асоциации, активисти, адвокати 
и, разбира се, за изследователи и университетски преподаватели“1. 
Този възход на „демократическата експертиза“ предполага също 
така, че „мнозина от наблюдателите на преходите се превръщат в 
техни актьори“. Ето защо занапред с рецептите на транзитология-
та си служат не само think tanks и американските фондации, чиято 
цел е да разпространяват демокрацията по света (като „Фрийдъм 
Хаус“), но и международните организации, включително и Евро-
пейския съюз.

може ли демокрацията да Се мери?  
примерът на „фрийдъм хауС“

„Фрийдъм хаус“ е американска фондация, чиято цел е да налага 
демокрацията и да измерва нивото на приложението ѝ във всич-
ки точки на земното кълбо. Тя е също един от големите донори на 
проектите на българските think tanks. По тази причина нейните 
рецепти и класирания често са цитирани от експертите по демо-
крация в България, особено що се отнася до техническите аспекти 
на българския преход. В статия на „Разум“ (важна трибуна на екс-
пертите на българските think tanks) Коларова2 резюмира няколко 
разработки по транзитология и определя прехода като процес, със-
тоящ се от две фази: демократизация и консолидация. Последната 
има за цел изграждането на демократични институции, установя-
ването на частната собственост и въвеждането на пазарната иконо-
мика. В същия текст авторът се позовава на таблиците, отразяващи 
напредъка на демократизацията, публикувани ежегодно от „Фрий-
дъм Хаус“3.

 1 Ibid.
 2 Р. Коларова, „България и краят на парадигмата на прехода?“. – В: „Разум“, 

№1, София, 2003, стр. 4.
 3 Създадена през 1941 г., „Фрийдъм Хаус“ е неправителствена организация, 

макар че е финансирана основно от Федералното правителство на САЩ. 
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Ето как експертите от „Фрийдъм Хаус“ оценяват успеха на бъл-
гарския демократичен преход през периода 1989–2002 г.:

tаблица 1
89–
90

90–
91

91–
92

92–
93

93–
94

94–
95

95–
96

96–
97

97–
98

98–
99

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

По-
лити-
чески 
права

7 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Со-
ци-
ална 
сво-
бода

7 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2

Ре-
жим НС ЧС С С С С С С С С С С С

НС– несвободен; ЧС – частично свободен; С – свободен. Цифрата 
седем обозначава тоталитарен режим, а цифрите от 7 надолу беле-
жат напредъка към правова демократична държава.

В разгара на войната на пропагандата по време на Студената война тази 
организация изготвя също така доклади за състоянието на демократичните 
реформи в света, които се консултират най-вече от американското прави-
телство и от бизнес средите. Ето как самата фондация се описва: „„Фрийдъм 
Хаус“ е водещ защитник на прохождащите световни демокрации, които се 
подчиняват на отслабващото наследство на държавно планиране, диктат и 
политически натиск. Тя провежда значителен брой американски и междуна-
родни проучвания, защитни, образователни и професионални инициативи, 
които популяризират човешките права, демокрацията, пазарната икономика, 
върховенството на закона, независимите медии и участието на САЩ в реша-
ването на международни въпроси. „Фрийдъм Хаус“ е политически независима 
организация с идеална цел, която разчита на освободени от данъци субсидии 
и дарения“. 
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След 1998 г. „Фрийдъм Хаус“ прави също и регионално изслед-
ване, което сравнява степента на консолидиране на демокрацията 
в посткомунистическите страни. В табл. 2 са отразени данните за 
България:

tаблица 21

1997–
1998

1998–
1999

1999-
2000

2000-
2001

2001-
2002

Демократични институции 3,9 3,55 3,31 3,06 3,00
Режим DT DT DT DC DC
DT: Преход към демокрация; DC: консолидирана демокрация
Пазарна икономика 5,38 4,08 3,75 3,5 3,25
Режим ET ET ET ET EMC
ET: Преходна икономика; EMC: консолидирана пазарна икономика

Според тези данни „вторият преход“ (консолидацията) на бъл-
гарската политическа система привършва към декември 1999 г., а през 
декември 2001 г. България вече е консолидирана пазарна икономика 
(цифрите под 3,5 обозначават състояние на „консолидираност“).

критериите за приемане в европейСкия Съюз

Критериите от табл. 1 и 2 всъщност са подобни на формулира-
ните от Европейския съюз в Копенхаген. През юни 1993 г., когато 
Маастрихтският договор, основаващ Европейския съюз, е в про-
цес на ратифициране, държавните глави и правителствените ръ-
ководители установява критериите, на които трябва да отговарят 
страните кандидатки за Европейския съюз. Тези критерии изис-
кват демократично функциониране на институциите, спазване на 
гражданските права и правата на малцинствата, и изгражането на 
пазарна икономика.

Изграждането на демократичните институции и установя-
ването на пазарната икономика се разглеждат като два паралелни 

 1 Р. Коларова, цит.съч.
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процеса. Този паралелизъм съществува също в транзитологията и 
в democratisation studies: демократичният консенсус (опростено и 
лесно възприемано техническо определение за функционирането 
на демократичните институции) и „Вашингтонският консенсус“ са 
двете задължителни съставки на всеки демократичен преход в све-
та1.

Препоръките на „Вашингтонския консенсус“2 също са използ-
вани често от експертите на Европейската комисия в техните пред-
ложения и оценки на икономическите политики на страните в про-
цес на присъединяване.

Близостта на критериите за демократизация на Европейската ко-
мисия и на „Фрийдъм Хаус“ проличава и в оценките им на положе-
нието в България, която през декември 1999 г. е призната и от двете 
за „консолидирана демокрация“. На срещата на върха в Хелзинки, 
която се провежда също през декември 1999 г., Брюксел определя 
февруари 2000 г. като дата за започване на двустранни преговори 
с Румъния и България. Световната банка и Международният ва-
лутен фонд са възприемани като част от същото семейство инсти-
туции, заедно с Европейската комисия: международни (западни) 
авторитети, формулиращи препоръки за реформи, които биха при-
ближили България до Европейския съюз. „Подпомагането на де-
мокрацията“ се възприема или е представяно като западна помощ, 
независимо от конкретните ѝ източници: Европейския съюз или 
американските фондации.

политиЧеСкият преход

историята на българския преход е предмет на множество бор-
би за легитимност, които непрестанно променят своето съ-

държание: вътрешни борби в средите на българските политиче-

 1 N. Guilhot, Les professionnels de la démocratie..., р. 64.
 2 Вж. Y. Dezalay и B. Garth, Le Washington consensus.
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ски и интелектуални елити, както и битки за легитимност, които 
надхвърлят националните граници като да речем „кампанията“ за 
централно-европейската идентичност, водена от „Вишеградската 
четворка“1, която се опитва да „разграничи [тези страни] от Русия 
и от другите източни страни в състезанието за присъединяване към 
Европейския съюз“2.

СимволиЧната дата

интервютата, които проведох, както и повечето от български-
те писмени извори относно прехода споменават рядко събитията, 
случили се преди символичната дата 10 ноември 1989 г.. Има обаче 
събития преди 1989 г., които предвещават идващите промени. През 
юли 1987 г. например БКП провъзгласява началото на поредна го-
ляма реформа на държавата и на социалистическото общество. Под 
наименованието „Юлска концепция“ се предвижда политическа 
реорганизация на обществото, подготовка за ограничен полити-
чески плурализъм, както и нова конституция.3 Предвижда се също 
преход към пазарна икономика и частна собственост.

Въпреки това, всеобщо е прието, че политическият преход е 
започнал на 10 ноември 1989 г. със съвещанието на Политбюро на 
Централния комитет на БКП, който вечерта на 9 ноември принуж-
дава Тодор Живков, генерален секретар на Партията и председател 

 1 На срещата на високо равнище във Вишеград на 15.02.1991 г. четири 
страни – Полша, Чехия, Словакия и Унгария – се договарят да водят обща 
политика за приемането им в евросъюза, политика, базираща се на тяхната 
централноевропейска културна идентичност, която ги разграничава най-вече 
от балканските страни. Така се формира неформална група, позната като 
Вишеградската четворка..

 2 A. Pope, The Subregional cooperation in Central and South-Eastern Europe. In: 
La culture du vivre ensemble: conférénce des jeunes balkanistes, 14–19 octobre 1997 
г. , rapport non publié. Selon le même auteur, certains pays du groupe de Visegrad 
ont essayé de faire „cavalier seul“ (free riders) et de se rendre plus „européens“ 
que les autres.

 3 E. Калинова и И. Баева, Българските преходи, 1944–1999, София, 2000, Тилия, 
стр. 138.
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на Държавния съвет, да напусне всичките си постове. Макар и днес, 
с оглед на събитията, случили се в другите социалистически стра-
ни1, оставката на Тодор Живков да се вписва в логическата после-
дователност на събитията, „българското пробуждане“ от 10 ноем-
ври 1989 г. остава в паметта като неочаквано чудо, което се чества 
– най-вече от партията на демократичната опозиция – СДС – като 
дата на освобождението от комунизма, в противоположност на 9 
септември 1944 г., честващ освобождението от фашизма с помощта 
на „Големия съветски брат“.

Според някои обаче „нежната революция“ в България е по-ско-
ро дворцов преврат2: Тодор Живков е заместен, до 14-ия конгрес 
на партията, от члена на Политбюро на Централния комитет на 
БКП Петър Младенов. На този конгрес БКП се отказва от съвет-
ския модел и приема социалдемократическа платформа. Той разде-
ля и разпределя ръководните постове в държавата между лидерите 
на промяната: президент става Петър Младенов, а ръководител на 
партията – Александър Лилов, бивш член на Централния комитет 
на БКП; Андрей Луканов става премиер и провежда заедно с опо-
зицията, от януари до май, „българската кръгла маса“.

През февруари 1990 г. комунистическата партия, която се пре-
именова на Българска социалистическа партия (БСП), заявява, че 
иска да изиграе основна роля в политическия преход на страната. 
Нейният политически образ дълго след това се идентифицира с 
проекта за постепенна промяна на системата на по-малка социал-
на цена. Образът на опозицията – която след 1989 г. се организи-
ра под наименованието Съюз на демократичните сили (СДС) – се 
асоциира с опита за едновременното следване на полския модел за 
„шоковата терапия“ и чешкия пример за декомунизацията.

 1 На 18.08.1989 г. Тадеуш Мазовецки съставя първото некомунистическо 
правителство в Полша; 18.10.1989 г. Ерих Хонекер, генерален секретар на 
източногерманската комунистическа партия, е заменен от Егон Кранц; на 
23.10.1989 г. Унгария е обявена за република. На 9 ноември пада Берлинската 
стена.

 2 Е. Калинова и И. Баева, цит.съч., стр. 157.
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първородният комплекС на демократиЧната опозиция

Демократичната промяна обаче започва преди съставянето на 
организирана политическа опозиция. Лидер на опозицията става 
д-р Желю Желев, изключен от БКП през 1965 г. и лишен от аспи-
рантска стипендия за доктората си по философия заради твърде-
ния, противоречащи на ленинистката дефиниция на материята. От 
1975 г. той работи в Института за култура, а през 1982 г. публи-
кува книгата Фашизмът, която е забранена след излизането ѝ за-
ради скрит паралелизъм между фашистката и социалистическата 
държава, което му придава ореола на дисидент на режима. Желев 
е сред лидерите на Клуба за гласност и преустройство в България, 
създаден през ноември 1988 г. от интелектуалци, по-голямата част 
от които са членове на БКП. Този клуб предлага да бъдат обсъдени 
проблемите на българското общество: икономика, права на човека, 
екология и т.н., и да се огласят пред обществото.

Но дисидентското минало на Желю Желев и на някои от него-
вите сътрудници не стига, за да се създаде митология на българско-
то дисидентство. Българската демократична опозиция не е срав-
нима с чешката, полската или унгарската. В многото разговори и 
интервюта с лидерите на българските think tanks „това първоначал-
но изоставане, което България не може да навакса“ обяснява закъс-
нението на българските реформи в сравнение с чешките, полските 
и унгарските. Този „първороден“ комплекс на опозицията изостря 
враждебността и недоверието ѝ спрямо БСП (бившата БКП), счи-
тана за зле предрешен вълк, недостоен за „нормалните“ си еквива-
ленти в Централноевропейските страни.

Скандалите около досиетата на лицата, сътрудничили на тай-
ните служби на партията, създават повсеместна атмосфера на 
шантаж и подозрения, която продължава да съществува и досега. 
Демократичната опозиция страда от тях точно колкото и бившата 
Комунистическа партия, защото подозрението за сътрудничество 
с репресивния апарат на бившия режим тежи на кадрите и на двете 
формации, БСП и СДС.

Липсата на „истинско българско дисидентство“ пречи за крис-
тализирането на мита за чистото и героичното минало: българско-
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то общество, което не е платило за свободата си с „истински жерт-
ви“, не би могло да оцени правилно стойността на демокрацията. За 
разлика от Румъния, където зрелищният процес и екзекуцията на 
семейство Чаушеску отбелязват рязко скъсване с миналото, Бълга-
рия оставя Тодор Живков да доживее старините си в луксозната си 
вила. Въпреки мерките и законите за декомунизация, приложени 
по времето на правителствата на СДС (Филип Димитров, ноември 
1991 – ноември 1992 г. и Иван Костов, май 1997 – юни 2001 г.) 
– в това число и закона Панев за декомунизацията в областта на 
науката, – опозицията така и не получава пълно удовлетворение и 
дълго основава кампаниите си върху нуждата от по-голяма деко-
мунизация на българското общество чрез наказване на виновните. 
Голяма част от българския електорат счита това послание за неа-
декватно на българските условия и го интерпретира като липса на 
конструктивни идеи. Това води до няколкократни изборни прова-
ли на СДС.

Нуждата от „прочистване“ на държавата от скрити комунис-
тически елементи е непрестанно повтарящ се популистки мотив 
в България. Двайсет гоини след началото на прехода той отново 
влиза в обръщение в изкаванията на премиера Б. Борисов, който 
обещава да изчисти веднъж  завинаги администрацията от нена-
деждните елементи от миналото.

от двупартийната СиСтема до завръщането на „царя“
провалът на СДС на първите демократични избори от 17 юни 
1990 г. травматизира опозицията, а също и голяма част от българ-
ския народ, който чувства, че радостта му от промените е предаде-
на от изборната победа на старата Комунистическа партия. Този 
провал поражда един интелектуален дискурс, който обвинява бъл-
гарския народ, че е политически незрял, предмодерен и неспособен 
да се ръководи сам – мотив, който често се използва в публичните 
изказвания и статиите на експертите на цитираните think tanks.

Така историята на парламентарната демокрация в България 
след 1989 г. започва с парламент със социалистическо мнозинство. 
Между 1990 и 2001 г. в България се изреждат девет правителства и 
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пет демократично избрани парламента. Заместването на еднопар-
тийната система с тази на демократичния плурализъм предизвиква 
процъфтяването на плеяда от малки партии. Все пак политическата 
баница от този преходен период е поделена основно между БСП и 
СДС, с участието на Движението за права и свободи (ДПС), разви-
то от турското малцинство, което на изборите редовно печели по 
около 10 % от вота на гласоподавателите. През юни 2001 г., изтощен 
от непрестанната конфронтация на двете големи партии, българ-
ският електорат изненадва Европа като избира за премиер наслед-
ника на българския трон Симеон Сакскобургготски1. Неговото 
политическо движение, създадено по време на двумесечна изборна 
кампания, печели 42,74% от гласовете. Множеството коментари за 
това неочаквано събитие поставя въпроса в българските и в чуж-
дестраните медии за „зрелостта“ на българската демокрация и за 
шансовете за успех на прехода в тази страна. Някои лидери на think 
tanks, като Евгений Дайнов и Огнян Минчев, активно ангажирани 
в предизборната кампания на СДС, обявяват, че този изборен ре-
зултат („свлачището“) е „опасност за програмата за модернизиране 
и европеизиране на България“2. Все пак правителството на Симеон 
Сакскобургготски продължава политическата линия на предиш-
ните правителства, без да постави под въпрос демократическото 
функциониране на страната, подготвяйки активно приемането ѝ в 
Европейския съюз и в НАТО. Икономическата политика на прави-
телството не променя посоката на реформите на предишното пра-
вителство и продължава да поддържа Валутния борд, въведен през 
1997 г.: обвързване на българската валута с германската марка (1 
лев = 1 DM) и подчиняване на икономическата политика на стра-
ната на правилата, постановени от Международния валутен фонд. 
Всъщност България, според Табл. 2, приключва преминаването си 
към пазарна икономика по време на правителството на Симеон 
Сакскобургготски.

 1 Наследник на българския трон, той е избягал през 1946 г. от комунистическия 
режим и се е установил в Испания. М. Мonova, D. Lavergne и D. Тosheva, „Le 
mystère du roi bulgare“, Le Monde, 15.06.2001.

 2 Е. Дайнов, България в XXI в. ...,стр. 3–6.
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икономиЧеСкият преход

преходът от планова икономика от съветски тип към пазарна 
икономика започва преди съдбовната дата 10 ноември 1989 

г. Икономическата криза на изток и политиката на постепенно от-
деляне от Москва, която вече не поема ангажимента да посреща 
нуждите на своите сателити, задължават българската комунистиче-
ска власт да предприеме реформа, която да ориентира българската 
икономика към новите форми на собственост и на организация на 
производството. През януари 1989 г. Постановление № 56 пред-
вижда създаването на предприятия и на частни дружества. Тези ре-
форми бързо са задминати от политическите събития от 1989 г.

закъСнението на реформите

преходът към пазарна икономика започва реално от 1990 г. чрез 
два основни процеса: връщането на имуществото и на национа-
лизираните през комунистическата епоха земи и икономическата 
приватизация в страната. Новата българска конституция, приета 
през юли 1991 г., гарантира частната собственост, както и права-
та на човека. Политическите партии обаче нямат консенсус за на-
чините на извършване на приватизацията. БСП, чийто електорат 
е основно от селски произход и социалноотслабен от реформите, 
предлага постепенни реформи, докато СДС се обявява в подкрепа 
на шоковата терапия. БСП е обвинена, че забавя реформите, до-
като политическият ѝ противник е обвинен, че води твърде ради-
кална и антисоциална политика. БСП играе популистки картата 
на социалното недоволство, за да дискредитира управлението на 
СДС. Така икономическите кризи, провокирани от политическите 
боричкания и трудния напредък на реформите, отмерват редуване-
то на българските правителства.

Премиерът на първото социалистическо правителство, избра-
но по демократичен начин през 1990 г., се сблъсква със страха да 
бъдат започнати бързите реформи, които е подготвил с помощта 
на екип от български и американски специалисти (в който участват 
и някои от бъдещите експерти на think tanks): реформата Ран (по 
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името на американския теоретик на шоковите терапии, прилагани 
в Източните страни – Ричард Ран). По това време България се при-
съединява към МВФ и Световната банка, но закъснението на либе-
рализирането на цените провокира криза на снабдяването и кара 
правителството да подаде оставка. Коалиционното правителство 
на Димитър Попов (февруари–октомври 1991 г.) извършва либе-
рализирането на цените, което е първата важна реформа, даваща 
началото на сриването на покупателната способност на българите.

Политиката на следващото правителство, ръководено от Фи-
лип Димитров, избрано от мнозинството на СДС и Движение за 
права и свободи, увеличава конфронтацията между печелещите и 
губещите от икономическите реформи, особено с реституцията на 
недвижимото имущество на старите собственици: логиката на ис-
торическо възмездие на този закон провокира голяма криза в бъл-
гарския аграрен сектор, чиято работна организация и технически 
парк са пригодени за екстензивно земеделие.

Същото това правителство дава началото и на процеса на при-
ватизация на икономиката чрез гласуването на два фундаментални 
закона: за чуждестранните инвестиции (февруари 1992) и за прива-
тизацията (април 1992). Шокът на тези реформи провокира такава 
социална конфронтация, че дори синдикатът „Подкрепа“, близък 
до СДС, спира да подкрепя правителството на Ф. Димитров, което 
е принудено от демократичния президент Ж. Желев да подаде ос-
тавка в края на октомври 1992 г.

Икономическата политика на следващото правителство, екс-
пертният екип на проф. Любен Беров, продължава реформите, но 
не получава подкрепата на СДС. Ето защо правителството прави 
отстъпки на БСП: то продължава да финансира губещите големи 
държавни предприятия и запазва държавната собственост в някол-
ко стратегически области (енергетика, въоръжение). Постигането 
на неговата основна цел – продължаването на приватизацията и 
привличането на чуждестранни инвестиции – е затруднена от по-
явата на икономически групировки от подземния свят, но също и 
от лошата оценка, дадена от МВФ, която провокира сериозно заба-
вяне на чуждестранните инвестиции. Опитът за спиране на срива 
на земеделския сектор със стимулирането на преобразуването на 
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ТКЗС (бивши комунистически земеделски кооперации) в коопе-
рации със смесена икономика предизвиква враждебността на СДС, 
който го обвинява, че води политика на рекомунизация. Безрабо-
тицата, инфлацията и нарастващата престъпност предизвикват у 
много българи носталгия по комунистическата епоха, която е оси-
гурявала ваканции, здравеопазване, заплати и социално осигуря-
ване за всички. На парламентарните избори през декември 1994 г. 
недоволството на населението спомага за връщането на власт на 
БСП, ръководена от младия технократ Жан Виденов.

Победата на БСП в България е част от лявата вълна, която за-
лива изтощената от шоковите терапии на либералните правител-
ства Източна Европа1. Лозунгът на предизборната кампания на 
БСП: „Да спрем разрухата, да обновим България!“, изкушава елек-
тората. Но политиката на БСП не успява да спре увеличаващата се 
икономическа криза, нито да проведе успешно непопулярните ре-
форми. Масовото създаване на частни банки отнема инструменти 
за интервенция от ръцете на политическата власт. Финансирането 
на работещи на загуба държавни предприятия, високите лихви и 
хаотичният износ на капитали са някои от причините, които през 
1996 г. провокират криза на банковата система. Започнатите през 
1996 г. реформи и предложението на премиера в България да бъде 
въведен валутен борд не успяват да спасят социалистическото пра-
вителство, което се отказва от властта под натиска на улицата, а 
също и на международните авторитети (МВФ, Световната банка, 
посолството на Съединените щати, фондацията на Джордж Сорос 
и т.н.).

натиСкът на международната общноСт

след временното правителство на Стефан Софиянски, назначен 
от Президента на републиката, за да организира парламентарни 
избори (февруари–април 1997 г.), изборите от юни 1997 г. пове-

 1 През 1993 г. парламентарните избори в Полша са спечелени от левицата; 
през 1994 г. унгарският парламент се оказва също със социалистическо 
мнозинство.
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ряват властта на СДС, който печели абсолютно мнозинство в пар-
ламента. Тази партия обещава да доведе до успешен край икономи-
ческите реформи, за да може България „да успее да влезе в новото 
хилядолетие като цивилизована европейска страна“1. Политиката 
на правителството е подкрепена от МВФ: от 1 юли 1997 г. е въведен 
валутен борд. На 24 юли МВФ дава втория транш помощ от 140 
милиона долара. Цените на транспорта и на енергията се увелича-
ват главоломно, брутният вътрешен продукт за 1997 г. намалява със 
7,5% спрямо предишната година, приватизацията на големите дър-
жавни предприятия среща затруднения.

Подкрепата на тази рестриктивна икономическа политика на 
правителството от страна на международните институции подпо-
мага финансовото стабилизиране на страната, но България заплаща 
много висока социална цена. Населението усеща жестоко разграж-
дането на системата на социалното осигуряване и кризата на обра-
зователната система2. През 1999 г., когато правителството на Иван 
Костов заявява по средата на мандата си – на 30 юни 1999 г.3, че 
българският преход е завършил, средната заплата в страната е 199 
лева и 83 стотинки (около 100 евро). Социалната цена на прехода 
е усетена особено от пенсионерите, които често са снимани от за-
падните журналисти, докато просят или ровят в кофите за боклук 
в центъра на София. В действителност обаче провинцията е много 
по-засегната от спадането на доходите, затварянето на заводите и 
кризата в земеделието. Столицата концентрира ползите от първите 
инсталиращи се международни предприятия и организации и раз-
вива голям неправителствен сектор. Статистиката отбелязва чувст-
вителен спад на консумацията на хранителни продукти в сравнение 
с 1989 г.4 Намаляването на населението през периода 1989–1999 

 1 България 2001. Програма на правителството на Република България 1997–
2001, стр. 1–2.

 2 Доклад на ЮНЕСКО от 1998 г., който показва, че България е намалила със 
75% бюджета си за образованието.

 3 Е. Калинова и И. Баева, цит.съч., стр. 197.
 4 Е. Калинова и И. Баева, цит.съч., стр. 258.
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и заминаването на 530 000 българи в чужбина, повечето от които 
млади специалисти, предизвикват демографска криза.

Призивите на правителството на Иван Костов за саможертва 
в името на демократичните промени и влизането в ЕС правят все 
по-скептично обществото, което всекидневно е бомбардирано от 
медиите с корупционни скандали, в които участват и някои от уп-
равляващите. Изморен от стерилното идеологическо противопос-
тавяне между бившите комунисти и антикомунистите, електоратът 
оттегля доверието си от двете основни партии, СДС и БСП, които 
не успяват да го измъкнат от мизерията, и дава надеждите си на по-
пулистките обещания на Симеон Сакскобургготски – да превър-
не България в благоденстваща държава за осемстотин дни. Пред-
изборните обещания на бившия цар разчитат на международните 
връзки, които той е натрупал по време на изгнанието си в Испания, 
и върху идеята, че ще привлече да работи за България екип от мла-
ди български икономисти, които наскоро са завършили образова-
нието си и са навлезли в активния живот в лоното на престижни 
международни икономически органи в Западна Европа.1

Символната тежест на Европа този път натежава в полза на Си-
меон Сакскобургготски, който въплъщава идеала на ръководител на 
правителство, признат от западните политически и икономически 
кръгове. Това е още една илюстрация на огромния символичен и 
ефективен авторитет на международната общност (западни инсти-
туции и страни, които въплъщават модела на капиталистическото и 
демократичното развитие) в динамиката на българския преход.

българСката демокрация – внеСена,  
утвърдена и подпомогната отвън

по време на официалната си визита в България през януари 
1989  г. президентът на френската република Франсоа Мите-

 1 М. Мonova, D. Lavergne и D. Тosheva, „Le mystère du roi bulgare“, рубрика в 
Le Monde, juin 2001 г.
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ран кани на закуска във френското посолство в София дванайсет 
български интелектуалци, сред които и някои представители на 
Клуба за гласност и преустройство. Сред тях са Желю Желев и Бла-
га Димитрова – бъдещи съответно президент и вицепрезидент на 
България. Тази среща е интерпретирана от дисидентските среди, 
но също и от тогавашните управляващи, като знак за международ-
но признание на вътрешния политически авторитет на дисидент-
ските кръгове1. Събитието добива сериозна символна тежест в 
наративите за началото на демократизирането в България. В него 
се забелязват както моралният авторитет на външната подкрепа за 
процеса на прехода, така и централната роля, която гражданското 
общество се подготвя да играе като посредник между очакванията 
на Запада и на местното общество.

Българският преход не е само преход от авторитарния моно-
партиен режим към демократичен режим, от икономика от съвет-
ски тип към капиталистически пазарен модел, той представлява 
също и включването на България в международния световен ред. 
Страната напуска политическите, икономическите и военните 
структури на Източния блок, които се саморазпускат през 1989 г., 
и се присъединява към международните организации на западни-
те демокрации. Началото на този процес е поставено от срещата в 
Малта през декември 1990 г., между президента на СССР Михаил 
Горбачов и президента на САЩ Джордж Буш. По време на тази 
среща съветският лидер заявява, че страната му се освобождава от 
поетите задължения по отношение на политическото и икономи-
ческото развитие на бившите си съюзници.

американСката подкрепа и влизането в нато
през февруари 1990 г. американският държавен секретар Джеймс 
Бейкър е на официално посещение в България. Той представя пред 
държавния глава Петър Младенов и пред министъра на външни-
те работи Бойко Димитров условията, които България трябва да 

 1 Е. Калинова и И. Баева, цит.съч., стр. 146.
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изпълни, за да се присъедини към МВФ и Световната банка. Тези 
институции са от изключително значение за икономическото бъ-
деще на страната, която вече не може да разчита на привилегирова-
ни търговски отношения със СССР (60% от обема на българската 
външна търговия преди 1989 г.) и не получава от него суровини на 
цени под всякаква конкуренция.

Според доклада на Джеймс Бейкър пред американския Сенат 
от април 1990 г., основното американско условие, поставено пред 
българското правителство, е организирането на „свободни и де-
мократични избори“, както и гарантирането на правата на човека 
и правото на емиграция. Външната икономическа помощ е подчи-
нена на условия, които насърчават, подтикват и моделират полити-
ческите реформи на България, която се стреми да бъде призната и 
подпомогната от новото си демократично семейство. Така начало-
то на българската демократизация е белязано от силен ангажимент 
към Съединените щати, който ще остане определящ по време на 
целия български преход.

След посещението си в САЩ през май 1990 г. Желю Желев, 
лидер на СДС – партия, която тогава е в опозиция, – получава ло-
гистична помощ от Съединените щати (финансова помощ за изда-
ването на вестника на партията „Демокрация“, офис оборудване, 
методологични съвети, формиране на кадри и т.н.). Американският 
посланик Сол Полански се присъединява към последната среща на 
опозицията преди изборите през юни 1990 г., за да потвърди аме-
риканската подкрепа за СДС. Верността на СДС към Съединените 
щати е потвърдена от ярко символични действия: през август 1991 
г., в качеството си на депутат, натоварен с изработването на българ-
ската конституция, Желю Желев предлага да бъде анулиран дого-
ворът за сътрудничество със СССР. Така България става първата 
страна в Източна Европа, която се отказва със закон от военния 
и икономическия си съюз със СССР. Това решение се случва три 
седмици преди опита за държавен преврат в Москва, който води до 
разпадането на СССР в края на 1991 г.

Американската помощ е все така подчинена на условия и при-
дружена от препоръки. Когато СДС печели парламентарните из-
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бори през 1992 г., премиерът Филип Димитров заявява, че вместо 
да се опитва да постигне изкусно равновесие между Запада и Из-
тока, между Европа и Съединените щати, България трябва да за-
ложи на подкрепата на Съединените щати.1 По време на срещата 
с президента Буш на 3 март 1992 г., Филип Димитров се ангажира 
България да се превърне във фактор на стабилност на Балканите. 
Двама от най-близките му съветници, Алекс Алексиев и Констан-
тин Мишев, се връщат от САЩ, натрупали много директни кон-
такти с американската администрация. Така усилията на кабинета 
пораждат конкретни резултати. По време на форума на търговска-
та камара Лорънс Игълбъргър, министър на външните работи на 
Съединените щати,2 декларира, че „Америка подкрепя България, 
както не е подкрепяла никоя друга страна в Централна и Източна 
Европа“. Проамериканската политика на Филип Димитров му спе-
челва прозвището „Фил Кенеди“ и поражда остри критики, особено 
след решението му да подкрепи политиката на Съединените щати в 
Турция и Израел (където българският премиер отива на официал-
но посещение в спорните територии на Голанските възвишения)3.

При все това тази политика е част от геополитически избор 
– присъединяването на България към атлантическите структури 
и особено към НАТО. Разпадането на Варшавския договор, во-
енният съюз на Източния блок, задължава страната да приложи 
нова политика за отбрана в обтегнат и сложен международен кон-
текст – етническите кризи в бивша Югославия, първата война в 
Залива, политическото реструктуриране на СССР, увеличаването 
на организираната престъпност и на мафиотския трафик на Балка-
ните и т.н. През февруари 1994 г. правителството на Любен Беров 
включва България в програмата „Партньорство за мир“ на НАТО. 
През 1996 г. правителството на БСП продължава политиката на 
сближаване с НАТО и приема резолюция за засилване на диалога с 
тази организация. След оставката на социалистическото правител-

 1 Е. Калинова и И. Баева, цит.съч., стр. 174.
 2 в-к „Демокрация“, 4 март 1992 г.
 3 Калинова и Баева, цит.съч., стр. 174.
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ство се забелязва ускорение на сближаването, което се превръща 
в кандидатура за членство през февруари 1997 г. Този акт, приет 
от временното правителство на Стефан Софиянски, е възприет от 
общественото мнение като знак за второ скъсване с комунистиче-
ската епоха. През 1997 г. правителството на СДС на Иван Костов 
декларира, че членството в НАТО е национален приоритет, нарав-
но с членството в Европейския съюз.

Тогава България е призована да докаже искреността на жела-
нието си за членство в НАТО, независимо от общественото мне-
ние. През пролетта на 1999 г. страната слага край на неутралната си 
позиция в Косовската криза, декларира се като солидарна с НАТО 
относно въздушните удари и отваря въздушното си пространство 
за бомбардировачите на съюзниците. Според официалните аргу-
менти на правителството тази позиция, с която повечето българи 
не са съгласни, потвърждава „цивилизационния избор“ на Бълга-
рия.1 В Ирак американската интервенция не е операция на НАТО, 
тъй като не получава подкрепата на някои европейски членове на 
организацията. Обаче започналата през 2002 г. криза е предста-
вена от правителството на Симеон Сакскобургготски, следващо 
същата външната политика на предишното правителство, като по-
следно изпитание преди влизането на България в НАТО. Въпреки 
митингите и сондажите, които показват, че общественото мнение 
не подкрепя изпращането на български войски, въпреки отказът на 
някои страни от Европейския съюз да подкрепят американските 
действия, правителството се присъединява към коалицията и из-
праща четиристотин войници в Ирак. Макар и Иракската криза 
да разкрива за пръв път в българската преса сериозни разминава-
ния между европейската политическа визия и американската визия 
за свят, ръководен със сила, влизането на България в НАТО през 
април 2004 г. е представено като решителна стъпка за приемането 
на страната в Европейския съюз. Тази идея е подкрепена от екс-
пертите на проамериканските think tanks като ИРМИ, който от 
1997  г. води кампания в полза на влизането на България в НАТО 

 1 Пак там, стр. 196.
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(семинари, конференции, публикувани книги)1. В този контекст 
е интересно да отбележим, че процесите на присъединяване към 
НАТО и Европейския съюз следват един и същи календар: през ап-
рил 2005 г. България официално става член на НАТО и подписва 
споразумението за присъединяване с Европейския съюз.

политиЧеСка помощ  
и помощ за thInk tanks и нпо

В началото на прехода гражданското общество се идентифицира 
изцяло с антикомунистическата опозиция, която въплъщава де-
мократичната промяна. Формулата „гражданско общество“ често 
е синоним на опозиция. Think tanks, които претендират за ролята 
на „мозък на гражданското общество“2 и на опозицията, получават 
финансова помощ от американската държава, идваща индиректно 
чрез фондации като институт „Отворено общество“ в Ню Йорк 
(OSI New York), фондация „Отворено общество“ в София, USAID 
(Американска агенция за развитие), Световната банка и т.н. Мате-
риалната и моралната подкрепа на Съединените щати за СДС се 
извършват посредством финансиране на проекти или формиране 
на кадри.

някои think tanks стават инструмент за действие на СДС или на 
други политически партии.3 Такъв е случаят с ЦСП (Център за со-
циални практики), който на няколко пъти е мобилизиран за пред-
изборните кампании на СДС, а през 2003 г. поддържа председателя 

 1 О. Минчев (изд.), Bulgaria for NATO, София, юни 2002, ИРМИ.
 2 Интервю с Деян Кюранов ЦИД/ ЦЛС.
 3 БСП получава също така и външни помощи чрез индиректното финансиране 

на избирателните кампании, например от фондация „Фридрих Еберт“. Все пак 
тази помощ изглежда доста незначителна на фона на помощта, която полу-
чава СДС от различни фондации и американски организации. Либералната 
германска фондация „Фридрих Науман“ също няколко пъти е подпомагала 
Движение за права и свободи. Източниците на тази информация са резул-
тат от многобройните интервюта с лидери на think tanks или с експерти по 
политология, които е невъзможно да бъдат поименно цитирани.
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на СДС Надежда Михайлова в кампанията ѝ за изборите за кмет 
на София1. Понякога експертите на think tanks, превърнали се в 
официални експерти на СДС, получават лични възнаграждения от 
американски фондации и организации, чиято сума не е публично 
достояние.2

Тази инвестиция в българската политика чрез гражданското 
общество се оказва краткосрочно и средносрочно печеливша за Съ-
единените щати, доколкото финансовата подкрепа създава трайна 
преданост сред интелектуалния и политическия елит на страната. 
Съществуването на мостове между политическата кариера и граж-
данското общество се потвърждава, когато бивши лидери на НПО 
като Соломон Паси, председател на Атлантическия клуб в Бълга-
рия, заемат държавни длъжности: през 2001 г. Паси става министър 
на външните работи в правителството на Симеон Сакскобурггот-
ски; през 2003 г., по време на церемонията за рождения ден на Ат-
лантическия клуб в хотел „Шератон“ той заявява, че след неговата 
„борба за присъединяването на България към НАТО“, борба, която 
е „започнал като лидер на Атлантическия клуб, когато много малко 
българи са били готови да подкрепят тази кауза“, той се радва, че 
тази позиция „се е превърнала в официална линия на българската 
държава, която се подготвя да влезе в НАТО и да изпрати един ба-
тальон в Ирак“.

пътят към европа

присъединяването към НАТО, което винаги е било свързвано 
със сближаване със Съединените щати, и присъединяването към 
Европейския съюз са представяни по време на целия български 
преход като два паралелни и взаимозависими процеса, като двете 
лица на една и съща монета: влизането на България в семейството 
на евроатлантическите структури. Това „семейство“ включва как-
то НАТО, Световната банка, МВФ и др., така и Европейския съюз, 

 1 Интервю с Е. Дайнов, ЦСП.
 2 Интервю с В.Г., университетски преподавател и политически съветник.
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Съвета на Европа, ОССЕ и пр. Ето защо не е изненадващо, че спо-
ред българската преса влизането на страната в Съвета на Европа, 
„предверието на Европейския съюз“, през май 1992 г. и кандидату-
рата за асоцииране на България към Европейския съюз се дължат 
на проатлантическата политика на правителството на СДС начело 
с Филип Димитров1.

от асоциирането до приемането
на първи февруари 1995 г. България става официално асоции-
ран член на Европейския съюз. През 1999 г. Европейският съвет 
в Хелзинки поканва България и Румъния да започнат преговори 
през февруари 2000 г. за присъединяване към Европейския съюз. 
Европейските държави, които са се поучили от урока на конфли-
ктите, породени от имплозията на бивша Югославия, и особено 
от кризата в Косово, осъзнават рисковете от маргинализиране на 
Балканите. Тогава Брюксел изоставя идеята за разширяване „на 
вълни“ и я заменя с т.нар. политика на състезанието, която се със-
тои в поставянето на равни начала на страните кандидатки, които 
трябва да докажат способността си да отговорят на условията за 
присъединяване.

Така в деня на приемането си България трябва да може да при-
ложи в юридически, както и в практически план общностния дого-
вор, кодифициран в осемдесет хиляди страници и изброяващ всич-
ки общностни закони. От 1988 г. Комисията изработва аналитичен 
доклад относно прилагането на acquis (конкретни критерии) във 
всяка от страните кандидатки. След това постепенното прилагане 
на acquis се извършва чрез двустранни преговори, по време на кои-
то страната-кандидатка представя позициите си и евентуално фор-
мулира искания за временни дерогации (отстъпки). Всяка една от 
главите се обявява за „временно затворена“, когато страната-канди-
датка и членовете на Съюза стигнат до компромис.

Така процесът на присъединяване към Европейския съюз дик-
тува преобразуването на законодателната, икономическата и соци-

 1 Е. Калинова и И. Баева, цит.съч., стр. 175.



114 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

алната система и се превръща – наред с отношенията със Съеди-
нените щати – във втория основен фактор, определящ напредъка 
на реформите на българския преход. Помощта за прилагането на 
общностния договор е подчинена на условия, които ориентират 
развитието на различните държавни администрации, управляващи 
европейските субсидии. Предприсъединителната стратегия редов-
но се реформулира писмено и се подлага на обсъждане в Народно-
то събрание. Този документ, който често се актуализира, определя 
начина, по който финансовите помощи на Комисията се отпускат 
на държавните институции.

Програмата PHARE е първата програма за помощ от Евро-
пейския съюз за страните от Централна и Източна Европа, която 
функционира от 1989 г. От програма за помощ (голяма част от коя-
то е давана за инициативи на гражданското общество) тя постепен-
но се превръща, особено след 2000 г., в програма, предназначена да 
подкрепя бъдещото участие на България в структурната политика 
на Съюза, като адаптира административни и юридически практики 
на страната към общностния acquis, като формира кадри от бъл-
гарската администрация, подпомага малките и средните предпри-
ятия, регионалното развитие и т.н. Програмата SAPARD (Special 
Accession Program for Agriculture and Rural Development, за модер-
низация на земеделския сектор) и ISPA (структурен предприсъеди-
нителен инструмент за околната среда и транспорта) са два други 
финансови инструмента на предприсъединителната стратегия на 
Европейския съюз за България1. Приложението на тези програми 
поставя проблема за капацитета за усвояване и за управление на 
фондовете от българската икономика и администрация. Множе-
ство партньорства между администрациите на страните-членки и 
източноевропейските им еквиваленти имат за цел да подпомагат 
влизането в крачка на институциите на страните-кандидатки.

 1 Sur les instruments de pré-adhésion à l’Union européenne, L’OSIS, 2003, р. 56.
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европейската интеграция и гражданското общество

процесът на присъединяване към Европейския съюз също е важен 
източник за развитието на неправителствения сектор и донякъде 
на think tanks, чиито проекти често са съфинансирани от европей-
ски и американски донори. Дори се случва think tanks, създадени с 
американско финансиране, като Европейският институт в София, 
създаден през 1997 г. от фондацията на Джордж Сорос, да се спе-
циализират в европейски теми и да участват активно в пазара на 
европейски проекти, особено когато изпълняват мисии, свързани 
с процеса на присъединяване, и участват в подпомагащи европей-
ската интеграция програми.

Ролята на НПО и на think tanks в процеса на европейската ин-
теграция официално е призната в много документи на Комисията. 
Там се подчертава тяхната способност да подпомагат еволюцията на 
манталитета и на методите на работа в администрацията, развитие-
то на гражданското съзнание, формирането на кадри, информаци-
ята и т.н. Програми като PHARE-Democracy и PHARE-Link актив-
но финансират инициативите на гражданското общество. БФРГО 
(Българската фондация за развитие на гражданското общество) се 
превръща в един вид медиатор между програмата PHARE и българ-
ските НПО, които трябва да подават проектите си директно пред 
БФРГО. Ускорението на процеса на европейска интеграция нама-
лява американската помощ за НПО и задължава някои think tanks 
да преориентират своите дейности. От институция, която финан-
сира НПО, фондация „Сорос“ в София се превръща в think tank, 
който функционира до голяма степен с помощ та на Европейския 
съюз. (Ще се спра по-подробно на тази тема по-нататък.)

процеСът на балканСко СътрудниЧеСтво

през първата половина на XX в. балканските народи, обособили 
се след разпадането на османската империя, образуват национал-
ни държави, които непрестанно влизат в конфликти, за да поделят 
териториите, населени със съответните национални малцинства. 
След 1945 г. желязната завеса разделя полуострова на две и неутра-
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лизира регионалните конфликти. Падането на стената поставя оба-
че край на реда и на сигурността в Европа такива, каквито са зами-
слени от „двуполюсния модел“ и балканските страни се сблъскват с 
поредица от сериозни регионални кризи.

Най-големият от тези конфликти, процесът на разпадането на 
бивша Югославия, задълго прави политическата ситуация на Бал-
каните нестабилна и несигурна. Търговията в региона, включител-
но и в България, страда от югославското ембарго и от разрушава-
нето на пътната инфраструктура по време на бомбардировките на 
НАТО. Чуждестранните инвеститори смятат Балканите за рискова 
зона, където мафиотският трафик процъфтява върху развалините 
на слаби и корумпирани държави.

Успоредно с тези конфликти или след техния край обачеразлич-
ни процеси на сътрудничество се опитват да преструктурират и да 
рационализират политическото и икономическото пространство 
на региона. Балканското сътрудничество както на правителствено, 
така и на неправителствено равнище е насърчавано от междуна-
родната общност като лекарство против изолирането на региона 
и като необходимо условие за успешна интеграция на Балканите 
в Европейски съюз. В един изследователски доклад на българския 
think tank ЦЛС1, финансиран от програмата PHARE, се цитират 
множество фактори, благоприятстващи балканското сътрудни-
чество: „краят на разделението на страните от региона според кри-
терия за принадлежност към един от двата военни и политически 
блока...“; „засилването на интереса на международната общност 
към Югоизточна Европа след подписването на Дейтънските спо-
разумения“; „перспективата за присъединяването на страните от 
региона към Европейския съюз“.

 1  Etat et perspectives du développement du processus de coopération régionale entre les 
pays de l’Europe du Sud-Est, София, ФАР, октомври 1997, Център за либерални 
стратегии, р. 19.
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процесът за многостранно сътрудничество  
между страните от региона
процесът за сътрудничество на страните от Югоизточна Европа, 
наследник на панбалканската конференция от осемдесетте годи-
ни, с която Балканите се присъединяват към Хелзинкския процес, 
има за свой принцип да работи чрез провеждане на редовни срещи 
между министри и държавни ръководители на страните от региона. 
Той е възобновен през 1990 г., но е прекъснат поради началото на 
войната в Югославия през лятото на 1991 г. Възобновен е отново 
по инициатива на българската държава след подписването на Дей-
тънските споразумения.

Срещата в София между министрите на външните работи на 
Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Румъния, Тур-
ция и новата Югославска федерация на 6 и 7 юли 1996 г., изразява 
надеждата за окончателно приключване на етническите конфли-
кти на Балканите. Декларацията, подписана от седемте страни, е 
приета като официален документ на срещата, както и от Съвета 
за сигурност на ООН1. Тя предвижда широко сътрудничество на 
страните от региона в различни области: хуманитарна, социална 
и културна; борба срещу тероризма; икономика с особен акцент 
върху трансграничното сътрудничество, транспорта, енергийната 
и телекомуникационната инфраструктура, търговията и екологи-
ята2.

Втората среща между министрите на външните работи, на 9 
и 10 юни 1997 г. в Солун, потвърждава и развива рамката на со-
фийската декларация. България се опитва да играе ролята на ко-
ординатор и инициатор в процеса на регионално сътрудничество: 
през март 1998 г. организира инициатива за обща декларация на 
министрите на външните работи от региона относно конфликта в 
Косово. В нея се настоява да бъде постигнато мирно разрешава-
не на кризата без промяна на държавните граници, за да се избег-

 1 A/51/211-S/1996/551 от 16 юли 1996 г.
 2 Л. Русева „Балканската дипломация намери общ език“. – Във: в-к „Дума“, 

София, 6 юли 1996 г.
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не всякакъв прецедент, който би могъл да подхрани исканията на 
други малцинства на полуострова. Документът осъжда „репреси-
ята на сръбската полиция“, както и „(албанските) терористични 
действия“ и поддържа идеята за „широка автономия на Косово“ и 
за „реинтегрирането на Федерална република Югославия в между-
народната общност“. Започнати са преговори за създаването на ре-
гионални сили за предотвратяване на балкански конфликти. Нова 
среща между министрите се провежда в началото на юни 1998 г. в 
Истанбул. На нея косовската криза отново е основната тема. Тези 
усилия не довеждат до никакъв резултат и разрастването на кон-
фликта дискредитира процеса на сътрудничество, който губи по-
рива и легитимността си.

Този провал подсилва идеята, че ситуацията на Балканите не 
може да бъде разрешена отвътре, без намесата на международната 
общност. Тази теза се поддържа и в много доклади (policy papers) 
на български think tanks, чиято експертиза директно се свързва с 
инициативите за балканско сътрудничество. В доклад, издаден от 
гръцкия think tank ELIAMEP, Франц-Лотар Алтман преглежда ре-
гионалните инициативи и заключава, че политическите преговори 
на ниво балкански министри и държавни ръководители се оказват 
неефективни. Според него сложността на социалните, политиче-
ските, икономическите и екологическите проблеми на региона из-
исква намесата на гражданското общество (проектно ориентиран 
подход), както и директното насърчаване от страна на междуна-
родните актьори1.

регионалните инициативи, подкрепени от  
съединените щати и европейския съюз

европейският съюз и Съединените щати са двата главни чужде-
странни актьора, които финансират и структурират балканското 
сътрудничество, като ту действат като партньори, ту се сблъскват 

 1 F.-L. Altmann, „Schemes of Regional cooperation in South-East Europe“. – In: 
Southeast Europeand and Black Sea Studies, A. Frank Cass Journal, vol. 3, part 1, 
janvier 2003, р. 126–149.
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като конкуренти за територии и полета на влияние. След Дейтън-
ските споразумения процесът от Роаймон на Европейския съюз и 
инициативата SECI (Инициатива за сътрудничество в Югоизточна 
Европа: South Eastern Europe Cooperation Initiative) на Съедине-
ните щати структурират голяма част от чуждестранната финансова 
помощ, предназначена за стабилизирането на региона.

Процесът от Роаймон, започнат по инициатива на Франция 
през декември 1995 г. по време на мирната конференция за Босна 
и Херцеговина в Париж, асоциира двадесет и осем страни на ниво 
правителствени и неправителствени организации, сред които и 
новата Република Югославия1. От февруари 1996 г. Европейски-
ят съюз засилва процеса за помирение между народите от бивша 
Югославия, възобновяване на контактите и на диалога между ин-
телектуалци и НПО, и развитие на културното и научното сътруд-
ничество в региона. В него се предвижда организирането на реги-
онална кръгла маса в рамките на ОССЕ, както и финансова помощ 
от Европейския съюз. „Тази инициатива може да бъде анализирана 
като опит на Западна Европа да неутрализира военно-политиче-
ското влияние на Съединените щати в региона“2.

За разлика от процеса от Роаймон американската инициатива 
SECI насърчава установяването на благоприятен климат за чужде-
странните инвестиции, икономиката, търговията, екологията и 
инфраструктурата. Сред големите инфраструктурни проекти на 
SECI можем да споменем транспортния коридор, свързващ Черно 
море с Адриатическо море (коридорът Е8)3.

SECI не се ангажира с финансирането на проектите, но изи-
грава ролята на медиатор между страните и евентуалните инвес-
титори. Много от проектите на SECI не се осъществяват поради 

 1 С условие, че нейното участие няма нищо общо с реинтегрирането ѝ в меж-
дународните организации. Вж. Etat et perspectives..., р. 22.

 2 Ibid., р. 20.
 3 Този проект е известен с името Clinton initiative. Основан е в Женева през 

декември 1996 г. и обединява 12 държави (Албания, Босна и Херцеговина, 
България, Югославия, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Словения, 
Турция, Унгария и Хърватска). Вж. също F.-L. Altmann, цит.съч., стр. 142.
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липса на финансиране. Но пък други като SECI-Pro и Регионални-
ят център за борба срещу престъпността и трансграничната прес-
тъпност се изпълняват, защото са важни стратегически проекти 
за международната общност. SECI-Pro, подкрепен от Световната 
банка, започва в София през септември 1998 г., като си поставя за 
цел да премахне пречките в областта на транспорта, на търговията 
и на администрацията в страните от региона, за да насърчи между-
народните инвестиции. Поискана е експертизата на регионалните 
think tanks1.

След кризата в Косово – при която Европейският съюз отно-
во е принуден да действа заедно със Съединените щати – европей-
ските страни осъзнават необходимостта от бърза реконструкция и 
нормализиране на обстановката в региона. Стратегическият залог 
е бъдещата европейска интеграция на тази зона. По време на сре-
щата на върха в Сараево през юли 1999 г., в сътрудничество с други 
организации, които предоставят международни фондове, Евро-
пейският съюз лансира Пакта за стабилност в Югоизточна Евро-
па, предназначен да насърчи стабилизирането на региона, в който 
България и Румъния вече са официални кандидатки за присъеди-
няване, а Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония и 
Югославия водят преговори със Съюза за асоцииране и стабили-
зиране.

 1 Българският think tank ИРМИ е изготвил доклaд: „Civic, Institutional 
and Legislative Prerequisites for the Regional Cooperation in the South-East 
European Cooperative Initiative“, който идентифицира подбудителите, както 
и бариерите, също различните общи интереси, които помагат или пречат на 
участието на България в проекта SECI. Този център за борба с организира-
ната престъпност и корупцията в Букурещ получава подкрепата на много 
филантропи, особено след 11 септември 2001 г., когато започва да се специ-
ализира в борбата срещу тероризма. Основният дарител е правителството на 
САЩ, към което са се присъединили някои европейски правителства, както 
и Интерпол. 
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2. преходът Според thInk tanks

... не сме невидимата ръка на прехода. Спомням си Адам Смит, но 
не е това. Защото нашият think tank прави тези неща явно и съзна-
телно. Докато идеята за невидимата ръка е, че всичко става авто-

матично, въпреки волята на хората, пазарът е този, който регулира. 
При нас има съзнателна воля да се подпомогне прехода. 

Разговор с Д.К.,  
Център за либерални стратегии,  януари 2001 г.

преходът е ключовата парадигма, която оправдава появата и 
дей ността на българските think tanks. Днес, след „обявения 

край“ на българския преход, те продължават да възпроизвеждат 
основните си представи, като същевременно се адаптират към но-
вата политическа, геостратегическа и икономическа ситуация на 
страната. Тук ще се заема със синтетичен анализ на специфичните 
роли в процеса на прехода, за които експертите на think tanks пре-
тендират. Ще се опирам както на материалите от проведените от 
мен интервюта, така и на подбрани текстове от брошури, доклади 
и проекти, книги и статии от пресата.

Оказва се, че think tanks представят самите себе си едновре-
менно и като агенти, и като актьори на прехода:

1. Те са агенти, когато действат в името на телеологичната па-
радигма, в която преходът се явява като пакет от икономически и 
юридически реформи (transition package1), целящи изграждането 
отгоре надолу на общество, чиито институции са предварително 
определени. Преходът тук се явява като конкретна рецепта (из-
граждане на политически институции и механизми), която цели аб-
страктен хоризонт: един вид либерална утопия, свързана с по-висш 
цивилизационен ред (разположен на Запад и в бъдещето), който 
трябва да замести по-нисш цивилизационен ред (разположен на 
Изток и в миналото). В този случай експертите на think tanks пре-

 1 A. Agh, „The comparative revolution and the transition in Central and Southern 
Europe“. – In: Journal of Theoritical politics, vol. 5, n°2; 1993, р. 231–252.
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тендират за ролята на демократизатори, модернизатори и декому-
низатори, която ги определя като агенти на процес, регламентиран 
от транзитологията, от международните институции и от донори-
те. Процес, вдъхновен от идеала (който е също така нормативен) на 
капиталистическото модерно и отворено общество.

2. Моето проучване обаче направи видим и един друг вид 
позициониране на експертите на think tanks, който допринася за 
по-фин анализ на техните дискурси относно гражданското обще-
ство. Формулирам хипотезата, че дискурсът им за прехода си служи 
с понятия на гражданското общество, за да разказва за появата на 
демокрацията като за движение, започнато и водено отдолу нагоре. 
Така експертите на think tanks се превръщат в революционери и 
трибуни, а след 1997 г. – във възпитаващи и формиращи граждан-
ското общество, които защитават идеята за местното знание и за 
спецификата на българския преход.

Поради това едновременно позициониране като актьори и 
аген ти на прехода експертите на think tanks често изпадат в про-
тиворечия: например когато говорят за българите, които ту са 
„селяни“, подразбира се изостанали, ту „граждани“, подразбира се 
предприемчиви; за държавата, която ту е неприятел, срещу който 
трябва да се борим, ту е партньор, чието засилване трябва да бъде 
приоритет; за донорите и експертите на международните инсти-
туции, които ту са гурута, които биват цитирани с възхищение, 
ту „хора, които нищо не разбират от региона“. До какво води тази 
привидна шизофрения? В края на тази глава ще се опитам да отго-
воря на този въпрос, ситуирайки го в проблематиката на двойна-
та легитимационна стратегия на българските think tanks, за която 
вече стана дума.
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демократизатори,  
модернизатори, декомунизатори

Дискурсът на прехода всъщност не е научен дискурс,  
а актьор в процеса, за който се отнася... Преходът, представен  

като икономическа и политическа декомунизация,  
е достоен за това име само когато се противопоставя на едно  

реконструирано и идеологически свръхопределено минало. 
Никола Гийо1

адаптатори и контрольори  
на демократиЧеСката парадигма

Във всички разговори, които проведох с лидерите на think tanks 
относно произхода и причините за съществуване на техните 

организации, става дума за мисията им на акушери на българска-
та демокрация. Експертите на think tanks поемат тази отговорност 
като „виждащи сред слепите“2, където слепите са както политици-
те, така и народът, и традиционните интелектуалци. Както твърди 
И.И., който често е част от изследователските групи на ЦЛС, „Think 
tanks произвеждат знанието и know-how-то на прехода в България. 
Само те успяват да разберат какво се случва, какво се е случило и 
какво ще се случи тук. Това знание не се произвежда нито от инте-
лектуалците, нито от традиционните интелектуалци“.

„Ние сме един вид преводачи на реалността, имаме ключовете 
за разбирането на процесите, обясняваме, но също и правим или 
по-скоро помагаме да се прави“, настоява Д.К. от ЦЛС по време на 
една от нашите срещи.

 1 N. Guilhot, La science politique et la démocratisation politique à l’Est. – In: 
Multitudes Web. Първа публикация през 1995 г., качена в интернет през януари 
2004: multitudes.samizdat.net

 2 Интервю с Е. Дайнов, ЦСП.
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Според някои още през 1990 г., когато ЦИД е единственият 
официално регистриран think tank в България, бъдещите лидери 
на think tanks заявяват ролята си на „спасители на демократичния 
дневен ред“1. В книгата си за българския преход директорът на 
think tank-а ЦСП идентифицира публичната поява на експерти-
те на think tanks през 1990 г. (под наименованието „политолози“) 
по времето на дебата за първите демократични избори на страни-
ците на в-к „Култура“2. За разлика от интелектуалците, които се 
оказват „неспособни да преведат това, което се случва, от езика 
на ценностите и страстите на езика на рационалността и на демо-
кратичния дневен ред“, политолозите според него помагат за раж-
дането на основни модели, според които трябва да бъде мислена 
политиката. В книгата си Евгений Дайнов цитира имената на: Иван 
Кръстев (ЦЛС), който „започва работата по създаването на поле-
то на смислите, които изграждат българския политически дебат и 
неговия дневен ред“, Огнян Минчев (ИРМИ), който довежда ан-
тикомунистическото послание до радикализация, Красен Станчев 
(ИПИ), който съветва за нищо на света да не се прави коалиция 
на демократичните сили със старите комунисти, Евгений Дайнов 
(самият автор на изследването), който също подкрепя тезата за ан-
тикомунистически санитарен кордон.

Според Дайнов „експертите от think tanks са спасителите на 
българския демократичен дебат“, главно защото са успели да напра-
вят така, че да се разбере, че „демокрацията е нещо, което същест-
вува другаде и което можем да внесем, без да се опитваме да измис-
лим по български топлата вода“3. Той твърди, че грешка на някои 
български интелектуалци е да искат непрекъснато да поставят под 
съмнение приложимостта на универсалния демократичен модел в 
страната.

„Според реформаторите в българското общество демокрация-
та наистина е универсална и може да бъде адаптирана на българска 

 1 Интервю с К. Станчев, ИПИ.
 2 Е. Дайнов, Политическият дебат и преходът в България, София, 2000, фон-

дация „Българска наука и култура“, стр. 431–437.
 3 Интервю с Е. Дайнов, ЦСП.
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почва такава, каквато е „от другата страна“. В очите на много инте-
лектуалци тази позиция е „без корени“ и „космополитна“.

Според Дайновпоследствието на това заблуждение на интелек-
туалците е „преместването на дебата от сферата на универсалните 
механизми на демокрация (към които преходът ни кара да прехож-
даме) към разсъжденията, разположени в матрицата на национал-
ните митологии“1.

Заключенията на проекта на ЦСП „България в XXI век. Днев-
ният ред на отвореното общество: къде се намираме след 17 юни 
2001 г. Опорни точки и опасности в масовото съзнание“ подчер-
тават също необходимостта от внасяне на универсалния демокра-
тичен модел „такъв, какъвто е според критериите на Европейския 
съюз и НАТО“. Членовете на think tanks, журналисти и социолози2, 
които проектът групира като „представители на отговорния елит“, 
констатират, че „българското общество не може самÒ да се издърпа 
за косата, за да достигне състояние на модерност и на постмодер-
ност, а трябва да бъде подпомогнато от външни фактори като при-
съединяването към Европейския съюз и НАТО“.

Както твърди в разговор и директорът на ЦЛС, мисията на бъл-
гарските think tanks е да работят в името на либералния консенсус 
„срещу всички погрешни популистки алтернативи, които поставят 
под въпрос нуждата от реформите такива, каквито ги препоръчват 
МВФ и Световната банка“ и които често претендират, че измислят 
специфичен национален модел. Think tanks защитават абсолютната 

 1 Е. Дайнов, Дебатът..., стр. 516–517.
 2 Евгений Дайнов (ЦСП), Огнян Минчев (ИРИС), Георги Ганев (ЦЛС), 

Николай Младенов (Европейски институт), Мартин Заимов (управител 
на БНБ), Богдан Богданов (президент на административния съвет на Нов 
български университет), Явор Дачков (журналист, главен редактор на теле-
визионното предаване „Гласове“, една от „най-сините“ фигури в българската 
журналистика), Кирил Вълчев (Дарик Радио, проСДС), Васил Гарнизов (со-
циолог, НБУ, зам.-министър на регионалното развитие), Николай Михайлов 
(психиатър, НБУ), Лилия Колова (координатор на програми, ЦСП), Свето-
слав Славов (GFK – България, мениджър), Иво Инджев (БиТиВи), Светлана 
Ломева (изп. дир. на политическата академия за Югоизточна Европа), кметът 
на Кирково, Петър Живков (МБМД, социолог).
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необходимост от „внасяне не на стоки или на чуждестранни инвес-
тиции, а на ноу-хау“ главно в икономическата и институционална-
та област1.

Освен на големите класици на американската транзитология 
(които често са цитирани в докладите или в дебатите, организи-
рани от българските think tanks през деветдесетте) като О’Донъл, 
Шмитер, Уайтхед2, Каротърс3 и т.н., експертите често се позовават 
по време на разговорите ни на институциите износителки на де-
мократическата парадигма като Световната банка, МВФ, НАТО 
и в по-малка степен Европейския съюз. В този случай think tanks 
се явяват локални агенти на тези институции и често служат за 
заместването на „чуждестранните консултанти с местни екипи“4, 
както отбелязва Иван Кръстев по отношение на полския think tank 
CASE. Кръстев твърди че CASE „функционира като „колективен 

 1 Д. Кюранов, интервю в „Разум“.
 2 G. O’Donnel, P. C. Schmitter, L. Whitehead, Transitions from Authoritarian 

Rule, Baltimore, 1986, The John Hipkins University Press, р. 208. Книга, често 
цитирана като основател на науката на прехода, чиито автори след 1989 г. 
често са призовавани да преформулират теоретичния им модел, като вземат 
предвид политическите промени в Източна Европа.

 3 Т. Carothers, The End of the Transition Paradigm. – In: Journal of Democracy, 
16 janvier 2002; Confronting the Weakness Link: Aiding Political Parties in 
New Democracies, ed. Carnegie Endowment for International Peace, 2006, р. 
269; Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge, ed. Carnegie 
Endowment for International Peace, 2006, р. 363; Uncharted Journal: Promoting 
Democracy in the Middle East, ed. Carnegie Endowment for International Peace, 
2005, р. 302; Critical Mission: Essays on Democracy Promotion, ed. Carnegie 
Endowment for International Peace, 2004, р. 299; Funding Virtue: Civil Society 
Aid and Democracy Promotion, ed. Carnegie Endowment for International 
Peace, 2000, р. 350; Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve, ed. Carnegie 
Endowment for International Peace, 1999, р. 412; Assessing Democracy Assistance: 
The Case of Romania, ed. Carnegie Endowment for International Peace, 1996, 
р. 144.

 4 I. Кrastev, „The Liberal Estate: Reflections on the Politics of Think Tanks in Central 
and Eastern Europe“, р. 273–293. – In: Think Tanks and Civil Society. Catalysts 
for Ideas and Actions, J. Mc Gann и R. Kent Weaver (ed.), New Brunswick, 2002, 
Transaction Publisher, р. 275
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Джефри Сакс1“. Според него основната роля на think tanks по вре-
ме на прехода е да запазят първоначалните предписания на Светов-
ната банка и на МВФ2.

Откъсът от разговор, проведен с Красен Станчев, директор на 
ИПИ (Института за пазарна икономика), илюстрира перфектно 
искането на think tanks да упражняват ролята на медиатори-органи-
затори, въодушевени от препоръчаната от международните институ-
ции икономическа и институционална парадигма. Неговите трудове 
са директно повлияни от икономиста на Рейгън, М. Мичел:

Нашият think tank имаше мисията да произвежда технологии 
за преобразуване на икономиката от съветски тип в пазарна 
икономика; това беше познание, което не съществуваше в бъл-
гарските университет и където главите на всички бяха натъп-
кани с Маркс. Заради това станахме неотменен партньор в за-
мислянето на законите в икономическата област: инвестиции, 
търговия, банки, всичко това [...]. Така е не само в България. Във 
всички бивши комунистически страни think tanks се помъчиха 
да запазят либералния консенсус срещу популисткия консенсус. 
Те бяха подпомогнати, както и ние, от МВФ, от Световната 
банка и в по-малка, в много по-малка степен от експертите 
на Европейския съюз [...]. Да демократизираш, означава да се 
опит ваш да внасяш не само институции, а също и политически 
технологии, например как се взема решение. Простият факт на 
въвличане на НПО и на think tanks във вземането на решения е 
начин на демократизиране, на внасяне на по-демократични на-
чини на действие... Повечето от тези технологии наистина са 
американски. Това са модели, които работят. Не може всеки 
път да се измисля топлата вода... Този натиск за пазарни реше-
ния заместваше липсата на натиск от страна на общността 
на местните предприемачи, а също и незрелостта и липсата на 
експертиза у политическата класа.

 1 Американски икономист, съветник на много правителства от Източна Евро-
па след падането на Берлинската стена, Джефри Сакс е известен с прякора 
„бащата на шоковите терапии“.

 2 I. Кrastev, Post communist think tanks..., р. 143.
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Следователно think tanks се самопредставят като елити, спо-
собни да компенсират, поне временно, липсата на държавни и 
икономически елити, които са „твърде свързани с миналото“1. На-
истина те използват научен дискурс, който се превръща в актьор 
на процеса, който описват. Тяхната роля на демократизатори – 
включваща едновременно способността им да интерпретират „точ-
но“ процесите на прехода и да упражняват политически натиск – 
е следствие от външната подкрепа, с която разполагат (донори и 
международни институции):

Доказателството, че нашите идеи са демократични, е, че сме 
финансирани от донори като „Нашънъл Ендаумънт фор Демо-
краси“. Иначе нямаше да ни дадат и стотинка. Всички споделя-
ме една и съща демократическа парадигма... всички think tanks... 
никой не е срещу НАТО или срещу Европейския съюз. Нашата 
цел е да не оставяме дебатът да премине на популистки терен, 
извън европейската посока... идеи, които биха поставили под 
въпрос пазарната икономика, внасянето на демократични ин-
ституции. Хората от миналото така или иначе нямат нито 
интелигентността, нито финансовата подкрепа, за да гребат 
срещу течението.2

като защитници на парадигмата на прехода, разбран като пакет от 
реформи (transition package), който включва институции и админи-
стративни и юридически процедури, готови за приложение, think 
tanks се превръщат във вид локални контрольори на международ-
ните фондации и институции, определящи съдържанието на този 
пакет. Тогава те поемат част от мониторинга, оценяващ прогреса 
на прилагането на демократичния пазарен модел – оценка, която се 
прави както в полза на някои американски мрежи за подпомагане 
на демокрацията, така и за нуждите на българското правителство, 
на Европейската комисия, на Световния икономически форум, на 
ОИСР, на Световната банка, на фондация „Отворено общество“3 и 

 1 Интервю с Кръстев и Станчев, ИПИ.
 2 Интервю с А. Приматарова, експерт по think tanks, ЦЛС.
 3 Например заключението на доклада на ЦЛС „State of society“, 2001–2002.
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т.н. Можем също да цитираме и годишния доклад, който think tank-
а ЦЛС прави за публикацията на американската фондация „Фрий-
дъм Хаус“1. Тя сравнява „прогреса и трудностите в политическата 
и икономическата реформа“ в страните от Централна и Източна 
Европа, установявайки democracy score (глобална оценка на със-
тоянието на демокрацията в страната) и класирайки „добрите“ и 
„лошите“ ученици на демокрацията.

Годишният доклад за конкурентоспособността на българската 
икономика, изготвян от think tank-а ЦИР (Център за икономиче-
ско развитие), също прави класация, която през 1999 г. подрежда 
България на 56-то място от 59 страни. Този доклад, поръчан на ЦИР 
от Световния икономически форум, използва методология, изра-
ботена от екип от харвардски икономисти, воден от Джефри Сакс, 
бащата на шоковата терапия в страните от Източна Европа. Глобал-
ната оценка за всяка страна се определя на базата на двеста крите-
рия, някои от които са чисто статистически, а други са основани 
на субективно оценяване (от 1 до 7) на „климата на реформите“, 
правено от локални икономически актьори. Тя има за цел да ориен-
тира международните инвеститори в икономическия и геострате-
гическия им избор, а също и да мотивира икономическите рефор-
ми в страната, насърчавайки налагането на законодателство, което 
премахва всички форми на икономически протекционизъм.

Важно е да отбележим, че тъй като са автори на доклади, кои-
то могат да имат важни политически и икономически последици за 
страната, think tanks чувстват, че имат властта на съдии-оценители, 
макар и не те да са тези, които определят критериите за оценка, 
за които стана дума. Тяхното чувство, че са важни в процеса на 
реформите, се подсилва от факта, че стават партньори на между-
народни институции и правителства. Така think tank-ът Европей-
ски институт (EI) подготвя доклад, който оценява прилагането на 
икономическите критерии от Копенхаген, определени за страните 
кандидатки от ЕС. Неговата направа е резултат от серия от локал-

 1 Nations in transit, Freedom House. Вж. как са представени някои годишни 
схеми в: Р. Коралова, цит.съч.
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ни кръгли маси – организирани от Министерството на външните 
работи, Института за политическа икономия, Агенцията за иконо-
мически анализи и прогнози, – както и от множество дискусии с 
делегацията на Европейския съюз и представители на МВФ. Както 
се вижда от годишната равносметка на Европейския институт през 
2002 г., „докладът е предаден на българското правителство и на ев-
ропейската комисия [...] и неговите основни заключения са вклю-
чени в официалния доклад на европейската комисия за 2002 г.“.

общеСтво пред „цивилизационен избор“

Понятието преход се използва, за да се обозначи  
всичко това, което се случва в страните от Източна Европа  
след падането на Берлинската стена, довело до откъсването  

им от комунизма и от съветското попечителство, както  
и поемането им по пътя на демократичното развитие  

и модернизацията по западен модел. Метафората на прехода  
се вписва в еволюционистка логика, защото обозначава  

преход от едно към друго състояние. Тя съвсем не се вкопчва в един 
конкретен смисъл и може да покрива широко съдържание и смисъл. 

Ивайло Знеполски1

Макар и да изглежда научен и неутрален, дискурсът на think tanks 
за прехода е белязан от едно идеологическо противопоставяне, 
което често е представяно като „сблъсък между два свята“2, напом-
нящ за теорията на С. Хънтингтън за „сблъсъка на цивилизациите“. 
Става дума за противопоставяне: между два географски, културни, 
политически и социални свята, между миналото и бъдещето, между 
комунистическата система и либералния капитализъм, между Из-
тока и Запада, между традицията и модерността, между държавата 

 1 И. Знеполски, Penser la transition, la pensée de la transition. – В: Знеполски, 
Червенкова, Кьосев (изд.), Penser la transition, изд. „Св. Климент Охридски“, 
София, 2002, стр. 11.

 2 E. Дайнов, Дебатът..., стр. 378.
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и гражданското общество, между индивидуализма и колективизма, 
между отвореното общество и затвореното общество, и т.н., и т.н. 
Ето защо изборът на либералните think tanks от деветдесетте го-
дини да подкрепят партията на антикомунистическата опозиция, 
СДС, е представен не като политически и пристрастен избор, а като 
„цивилизационен избор“, като исторически императив, продикту-
ван от идеята за прогреса. Историята на България след 1989 г. е 
мислена и описвана като непрекъснато колебание, като „алтернати-
ва между два политически и културни свята, между две философии 
за природата на човека и обществото“1: „сини“ (СДС) и „червени“ 
(БСП). Следователно think tanks поемат ролята на модернизатори 
и декомунизатори, „на агенти на Просвещението“ на прехода, на 
ангели-хранители на промяната, които активно се намесват „всеки 
път, когато българското общество рискува да се отклони от правия 
път“, когато „слабостта“ на правителството, на народа, на медиите и 
на интелектуалците заплашва „правилния цивилизационен избор“.

интерпретацията на Минало / Бъдеще

Макар и 1989 г. да се счита от всички за начало на демократичните 
промени, противопоставянето между минало и бъдеще – времева-
та ос на прехода – функционира повече като симетрична опозиция 
между две състояния (два етапа) на обществото, като начална и 
крайна точка. Работната група на ЦСП „България в XXI в.“ опре-
деля началната точка като „общество, което е едновременно кому-
нистическо (недемократично), традиционно (немодерно) и затво-
рено (не отворено)“, а крайната точка като „демократично обще-
ство, основано на индивидуалната инициатива (некомунистическо, 
не основано на липсата на индивиди, разтворени в безсилна маса, 
която иска да бъде покровителствана), отворено общество (не за-
творено), в което индивидите поемат роли според целите и идеали-
те си за щастие в контекст на достъп до информацията, модерно 

 1 E. Дайнов, Дебатът...,  стр. 639.
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общество, т.е. рационално и пазарно (не традиционно и основано 
на „топлите“ отношения в предмодерните групи)“1.

В проведените от мен разговори „преди 1989 г.“ никога не беше 
описано като конкретна реалност, избягваше се да се говори за 
това или се говореше само от лична гледна точка (семейство, прия-
тели и т.н.). Когато става сума за миналото като „комунистическо“, 
за него се говори като за идеологическо плашило, призрак, готов да 
изскочи във всеки един момент, за да преобърне „нормалния ход на 
историята“.

В един разговор директорът на ЦЛС И. Кръстев свързва по-
явата на българските think tanks в средата на деветдесетте години 
с необходимостта, продиктувана от „тази ненормална ситуация, в 
която никой не си е на мястото“, в която „всичко можеше да се пре-
обърне, ако не бяхме внимавали“2.

Заплахата от завръщане на миналото служи за негативно дефи-
ниране на демократичното бъдеще:

Ние трябваше да даваме насоката на реформите... [следва въ-
прос: какво означава да се дава насока на реформите?]. По 
този въпрос нямам никакво колебание. Това означава да превър-
неш прехода в невъзвратим процес. Тук съм негативист: това 
означава да кажеш не на миналото, не на идеологическия комуни-
зъм, не на обществото от миналото...3

Така според Д.К. (ЦЛС) преходът и реформите са заплашени 
от силите на миналото още веднага след 1989 г.4:

Посоката на реформите беше вече определена. Дори още преди 
10 ноември. Тя беше обусловена от отношенията между САЩ и 
Русия [...]. Мисля че не искахме нищо да променим. Просто биту-
ваше страхът, че ще има реакция против посоката.

 1 Дайнов, E. (изд.), България 21 век: накъде отиваме?, София, 2002, ЦСП.
 2 Интервю с И. Кръстев, ЦЛС.
 3 Интервю с Д. Кюранов, ЦЛС.
 4 Пак там.
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Следователно за експертите на think tanks след първите демо-
кратични избори през 1990 г. преходът (мислен като идеална тра-
ектория) е заплашен от две важни събития: идването на власт на 
БСП през 1995 г. (което според тях води до икономическата и по-
литическата криза от 1996 г.) и парламентарните избори през 2001 
г., които помитат двете големи политически партии в полза на по-
литическото движение на бившия цар Симеон ІІ.

В дискурса за прехода на българските think tanks политическа-
та и икономическата криза от 1996 г. се превръща в най-мощния 
символ на опасното завръщане на миналото. В един разговор ди-
ректорът на think tank-а АКСЕС В. Р. твърди:

По време на правителството на Виденов единствената опози-
ция бяхме ние, гражданското общество, think tanks... СДС имаше 
нужда от нашата подкрепа, нямаше ресурси, за да мобилизира.

Множество други разговори – с директори на водещи НПО 
– представят think tanks като интелектуален и политически елит, 
който е помагал, а понякога и замествал политическия елит, за да 
спаси българската демокрация. Разказът, припомнящ създаването 
на think tank-а ЦИР през 1996 г. с финансовата и логистичната по-
мощ на фондация „Отворено общество“ в София директно свързва 
създаването на този think tank с кризата от 1996 г. ЦИР играе роля-
та на правителство в сянка  цел „България да бъде вкарана в правия 
път на икономическите реформи“: Александър Божков, директор 
на ЦИР, казва:

Нашият think tank е роден в точно определен момент. През 1996 
г., когато нещата бяха тръгнали в погрешна посока, събрахме 
екип под егидата на Нов български университет – група за ал-
тернативна икономическа политика. Направихме серия от 
workshop-ове, както днес е модерно да се казва..., за да работим 
в редица области: приватизация, реформи на здравноосигури-
телната система... Аз бях във временното правителство след 
напускането на Виденов. Трябваше да изработим икономическа 
програма за правителството (служебното правителство на 
Стефан Софиянски). След идването на Костов на власт, всич-
ки икономисти, които не бяха назначени, се събраха в Центъра, 
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запазил добри отношения със Сорос, който ни даде пари, един 
institutional grant, за да започнем работа. Институтът се пре-
върна в център за изработване на икономическата политика 
на правителството. Не вземахме пари от правителството, но 
имахме многобройни чуждестранни донори, които искаха да под-
крепят икономическите реформи: USAID, Световната банка, 
PHARE... Така направихме цялото законодателство за пенсии-
те, проекта за център за новите технологии... Сложихме край 
на колебанията спрямо политиката на бившите комунисти.

Но макар и „колебанията“, отнасящи се до налагането на модела 
на пазарната икономика, да са премахнати след идването на власт 
на Костов през 1997 г., заплахата от завръщането на миналото от-
ново се появява през 2001 г. под формата на „първичен популизъм, 
който накара хората да вярват в чудото на бившия цар“1.

През 2001–2002 г. общността на think tanks се мобилизира, 
като организира публични или неформални акции, за да се справи 
с това, което нейните експерти наричат „Свлачището“. Според ди-
ректора на ЦСП това събитие отново поставя въпроса:

Дали българското общество има потенциала и ресурсите, за да 
се пречисти, за да се превърне в отворено общество с пазарна 
икономика, или пък балканският манталитет, чувството за 
некомфортност в настоящето, липсата на увереност и на енер-
гия, отсъствието на организираност и на решителност могат 
(когато са мобилизирани от харизматични лидери) да саботи-
рат програмата за европеизация на страната?2

Вижда се, че за пореден път think tanks се чувстват въвлечени в 
мисия за контрол и възпитание на политическите лидери.

 1 Интервю с Огнян Минчев.
 2 Е. Дайнов (изд.), България 21 век: ..., цит.съч., стр. 4.
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Ляво / дясно

Ако следваме предложените модели, забелязваме,  
че категориите, използвани за характеризирането  

на политическите актьори на прехода, нямат  
никакво позитивно съдържание, а приемат смисъла си  

само в отношението си със стария режим: скъсване,  
реформа или продължение. С други думи, политическата  

наука описва прехода само доколкото той е  
„разтотализиране“, ако мога да използвам този  

неологизъм, или декомунизация, в случая с Източна Европа. 
Никола Гийо1

според експертите на think tanks опозицията комунизъм/капи-
тализъм, разположена на същата тази ос минало – бъдеще, се оли-
цетворява от политическото противопоставяне ляво/дясно. До 
2001–2002 г. доминиращата теза в тези среди е, че „не съществува 
ляв преход2“.

Проф. Георги Фотев, социолог и експерт в много проекти и де-
бати на българските think tanks, резюмира аргументацията, която 
върви заедно с тази визия за прехода:

Преходът може да бъде само десен, защото става въпрос за при-
ватизация на национализираната собственост, защото става 
въпрос за слагане на край на централизираното управление на 
икономиката и за пренасочване към пазарните механизми; пар-
тията-държава отстъпва мястото си на демократичната пра-
вова държава, а гражданското общество се счита за субстанци-
ята и за главната движеща сила на обществото; радикалните 
реформи засягат всички сфери на живота и на обществото.3

Така БСП става символ на опасна утопия:

 1 N. Guilhot, La science politique...
 2 Интервю с Огнян Минчев, ИРИС.
 3 Г. Фотев, „Драмата на българския преход“. – В: Penser la transition, стр. 

85–97.
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Те карат избирателите да вярват, че съществува алтернати-
ва на либералния преход към пазарна икономика, хем „онова“ до 
кая,хем душава рая.1

Всяка социална политика, която поставя под въпрос шоковата 
терапия, е отхвърлена като нереалистична и безотговорна в усло-
вията на прехода. Обещанията на БСП да изработи социален мо-
дел за реформи са обвинени в иреалистичен популизъм, в един вид 
егоизъм, който отказва да плати цената на демокрацията:

Хората не искат да разберат, че демокрацията изисква жертви. 
Всичко, което ние се стремим да правим, е да им обясняваме, че 
грешат, когато чакат БСП и държавата да им раздават хляб 
и да им разрешават проблемите [...]. Този етап вече е отминал, 
трябва да се вземем в ръце, трябва да вярваме в себе си, а не във 
всемогъщата държава2.

Бившата комунистическа партия е считана за отговорна за за-
късненията на реформите в сравнение с другите страни от бившия 
съветски блок, „които не са се поколебали да направят ясен циви-
лизационен избор и не са се впуснали в полуреформи, поукрасени 
със социален елемент“3. Несъвместимостта между реформите и со-
циалната политика всъщност често е аргументирана с липсата на 
примери и теории, които да могат да докажат обратното. Социал-
ното ще бъде „черешката на тортата“ на прехода, след като всичко 
останало си отиде по местата според предписанията. В дискусията 
с политици и експерти на think tanks на страниците на списание 
„Разум“ Р. Коларова отбелязва:

Връщам се на въпроса за левия и за десния преход, за да изясня 
един важен аспект, оценявайки класическата парадигма за пре-
хода на О’Донъл, Шмитър и Уайтхед. Според тази теория поли-
тическият преход се осъществява на три етапа: либерализация, 
демократизация и едва след това „социализация“... Следовател-

 1 Интервю с О. Минчев, ИРИС.
 2 Интервю с Е. Дайнов, ЦСП.
 3 Интервю с К. Станчев, ИМИ.
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но има последователни стъпки, които всеки преход трябва да 
измине една след друга.

Следователно БСП – която според експертите „не е реформа-
торска партия за разлика от някои бивши комунистически партии 
в Източна Европа“1 – няма политическа легитимност в процеса на 
прехода. Декомунизацията на обществото трябва да премине през 
непрекъснато противопоставяне на нейната политика. Но тази 
ситуация не е специфична само за България. Говорейки за демо-
кратичните преходи в Източна Европа, Никола Гийо отбелязва, че 
теорията на прехода – свеждайки всяка политическа промяна до 
прехода от тоталитаризма към демокрацията и приписвайки му 
предварително институционално съдържание – отхвърля всички 
партии, които не се вписват в либералната утопия. Така тя се пре-
връща в „инструмент за теоретична декомунизация (внасяне на 
либерален и дори ултралиберален модел), както и за практическа 
декомунизация (прилагане на процедурите на лустрацията, чистки, 
забрани...)“2.

Така БСП се превръща в символ на миналото, а също и на не-
възможното ляво бъдеще. Обществото „трябва да се научи на праг-
матизъм, да избира между възможните неща и да спре да мечтае“, 
твърди в един разговор експертът от ЦЛС Г. Ганев.

Опитите на БСП да говори за специфичен национален модел 
на прехода са окачествени като демагогия и национализъм. Поня-
тията патриотичен капитализъм, национално отговорен капитал, 
вкарани в употреба от бившия председател на БСП Александър 
Лилов през 1995 г. (в-к „Стандарт“, 15 август 1995 г.), са остро 
критикувани от директора на ЦСП, който изобличава опитите 
на социалистите да обвинят международните организации, МВФ 
и Световната банка. Той цитира с възмущение Стефан Продев, 
главен редактор на социалистическия всекидневник („Дума“, 29 
май 1996 г.):

 1 Интервю с Огнян Минчев, ИРМИ.
 2 N. Guilhot, La science politique...
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Играта на международните финансови институции с България 
не е само от икономическо естество, а преследва политически 
цели. Техните заеми имат конкретни задачи в политическата 
и социалната сфера. Големите изборни успехи на БСП трябва да 
бъдат анулирани чрез огромен финансов натиск... скършване на 
националната воля за успех... някъде там на Запад [това прави-
телство] вече е осъдено да си ходи1.

Според експерта Е. Дайнов политиката на социалистическо-
то правителство, предназначена да стимулира „конструктивния 
капитал“, а не „обирджиите на нацията“, прикрива поддръжката 
ѝ на мафиотските групи2 и на приятелските кръгове на лидерите 
на партията, както и опита да се възвърне моделът на държавното 
управленство. В множество разговори (с водещите експерти) им-
плицитно или експлицитно се споменават мафиотските аспекти 
на икономическата политика на социалистическото правителство 
на Жан Виденов. Според тях БСП олицетворява идеята за мафи-
отската държава, която отказва да се подчини на изискванията на 
международните институции и претендира, че адаптира институ-
циите на демокрацията спрямо специфичните очаквания на „ду-
шата на българския народ“.

Този тип опити отклоняват дебата, отнасящ се до внасянето 
на политическите механизми и на институциите за вземане на 
решения и отварят възможности за поемане по „руския“ или по 
„сръбския“ път – т.е. изграждането на социален модел според 
идеята за уникалния характер на всеки народ3.

Така think tanks за пореден път са на страната на международ-
ните институции (МВФ, НАТО и т.н.), за да защитават парадиг-
мата за прехода като декомунизация. Техният медиен и политиче-
ски принос за падането на социалистическото правителство през 

 1 E. Дайнов, Дебатът..., стр. 614.
 2 Интервю с E. Дайнов и Дебатът..., стр. 607–609.
 3 Пак там, стр. 377.
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1996  г. допринася за „победата на капиталистическото бъдеще над 
комунистическото минало“:

През 1996 г. също е приключен доста дълъг цикъл на колебания. 
Той може сравнително лесно да бъде проследен в колебанията на 
тема „за“ и „против“ капитализма в икономическите отноше-
ния, както и по свързаната с нея тема за „лявост“ (държавна 
собственост и управление на икономиката, казано най-просто) 
и „дясност“ (чaстна собственост и частно управление на иконо-
миката):
...гигантският сблъсък между сините и червените, между ляво и 
дясно, между про- и анти- западни позиции – е наистина трайно 
завършил с победа на синята опозиция.1

Близо 15 години след банковата криза от 1996 г., сегашната 
икономическа криза ясно разкрива манипулативните и спеку-
лативни стратегии на мощни финансови играчи като Джордж 
Сорос, Мерил Линч и др. В България обаче никой се още не по-
ставя под съмнение мита за втората победа на демокрацията през 
1996–1997 г., когато страната най-вероятно попада под финансо-
вите удари на западните вложители като Сорос, които целят да 
провокират политическа криза, така че да осигурят приемането 
на валутния борд при неизгодни за държавата условия. Надявам 
се, че в най-скоро време този период  ще бъде изследван и обсъден 
от историците на съвремието.

 1 Е. Дайнов, Полетическият дебат..., стр. 697, 699.
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изток / Запад

Там, на отсрещния бряг, се намира 
 демокрацията на другите... 

Г. Фотев1

Да избираш между минало и бъдеще, между комунизъм и капитали-
зъм, между дясно и ляво означава да избираш между Изток и Запад, 
където Изтокът се превръща в символ на традиционното (право-
славно и балканско), националистическо („сърбизиращо“) и дори 
тоталитарно („русизиращо“) общество. Идеята за Запада обаче, 
който по времето на Косовската криза през 1999 г. се възприема 
като монолитен евроатлантически блок, олицетворен от НАТО, 
претърпява кризата на войната в Ирак през 2003 г., когато либе-
ралните think tanks са принудени да защитят „цивилизационния“ 
избор срещу „Старата Европа“.

Експертите на think tanks гледат на решението на българското 
правителство от 4 май 1999 г. да се даде въздушен коридор на само-
летите на НАТО, за да се бомбардира Сърбия, като на една от цели-
те, като на един от „краищата“ на прехода (един все така временен 
край преди „новите атаки срещу демократичния модел“), тъкмо за-
щото то „дава ясен сигнал за скъсване с балканското минало“2.

Според директора на ЦСП това решение поставя край на два 
века идентичностни колебания. Според него през XIX в. в общест-
вения дебат се оформят три визии за българската идентичност: 
ориентализъм (левантизъм), който търси сближаване с идеоло-
гията на реформирана Османска империя; славянофилство, кое-
то дава като аргумент близостта с руската култура и славянските 
народи; и накрая, най-слабата визия, която е представена от малък 
елит, изучил се в Западна Европа, стремяща се към директна при-
надлежност към западната европейска култура. След падането на 
Османската империя, през XX в. българското общество е разделено 

 1 Г. Фотев, „Драмата на българския преход“. – В: Знеполски, Червенкова, Кьосев 
(изд.), Penser la transition, стр. 85–97.

 2 Интервю с E. Дайнов, ЦСП; E. Дайнов, Дебатът...
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на русофили и русофоби. Според директора на ЦСП това разделе-
ние измъчва българския политически и социален живот до 1996  г. 
– годината, която бележи „началото на края на руския вариант“ с 
падането на правителството на Виденов и окончателния избор да 
се изгради капиталистическо общество от западен тип. Той счита, 
че опитите на БСП да се приближи България до Русия, Сърбия и 
Китай са пресечени от идването на власт на СДС, който „спира да 
извърта в отношенията си с МВФ и международните институции и 
ясно се противопоставя на всякакви идеи за специфичен национа-
лен модел на прехода“. През 1997 г. обаче бившата комунистическа 
партия, поддържана от част от своя електорат и от някои български 
интелектуалци, „които вярват в русофилския романтизъм“, изтег-
ля съгласието си за кандидатура на България в НАТО. Едва през 
1999  г. „разумът най-накрая замества емоционалния и типично 
балкански начин да се гледа на нещата“, защото „най-накрая успяват 
да бъдат неутрализирани всички опити на социалистите да прока-
рат идеологията на неутралността и на славянската и православ-
ната солидарност“. Изборът на „справедливата война“, представен 
като избор на Западната цивилизация срещу всякакви проруски 
или романтично-балкански залитания, печели дори поддръжката 
на някои православни интелектуалци като Калин Янакиев, близки 
до кръговете на либералните think tanks, които водят активна ме-
дийна кампания в полза на бомбардировките.

В дебата за Косовския конфликт на сцената отново много ак-
тивно се появяват политолозите, които са по-малко активни в 
медиите след пролетта на 1997 г. Те защитават политическа-
та същина на въпроса и така печелят дебата срещу мощната 
група интелектуалци и историци, които убеждават хората да 
мислят събитията в категориите на историческото минало и 
на обичайните теми на Балканите: „периферията на Великите 
сили“, „големите конспирации срещу балканските народи“ и т.н.1

 1 E. Дайнов, Дебатът..., стр. 699.
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Някои think tanks (като ЦЛС) дори имат специални проекти 
за медийна и лобистка кампания в полза на бомбардировките в 
рамките на проекти, финансирани от американски донори1.

Така според Дайнов експертите на think tanks за пореден път 
обръщат българската политика към „правилния цивилизационен 
избор“. Повечето от тях използват морални аргументи, близки до 
медийната пропаганда на НАТО, а други, като директора на ЦЛС, 
се опират на прагматична визия за политиката:

Мисля, че правителството и българският парламент са прави 
да предоставят въздушен коридор на НАТО. Нямаха право от 
морална гледна точка, но действаха прагматично. Неадекватно 
е да се очаква от правителствата да се държат като етически 
субекти в епоха, в която се толерира много по-цинично поведение 
на индивидуално ниво2.

И в двата случая, било защото е „справедливо“, било защото 
е „полезно“, става дума за поддържане на политика, която „доказ-
ва западната идентичност на България“. А. Праматарова от ЦЛС, 
бивш заместник-министър на външните работи в правителството 
на СДС, ясно формулира идеята за две симетрични идентичности, 
които взаимно се изключват:

Работим, за да предотвратим затваряне на страната спрямо 
останалия свят [...]. Пишем, дискутираме с някои политици. 
Дебата за Косово не трябва да бъде ориентиран по оста за или 
против войната и дори не за или против Милошевич. Нещата 
трябва да се формулират по друг начин: ако приемаш ценности-
те на демокрацията и на пазарната икономика, значи, че си за 
бомбардировките3.

 1 Що се отнася до общия им проект с think tank-а CSIS.
 2 И. Кръстев и А. Райчев, „The War, NATO, Bulgaria, Serbia, The Balkans“, стр. 

279–296. – В: Знеполски, Червенкова, Кьосев (изд.), Penser la transition, Со-
фия, 2002, изд. на СУ „Св. Климент Охридски“, стр. 284.

 3 Интервю с А. Приматарова, ЦЛС.
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Всички смесени идентичности – като „демократ срещу бом-
бардировките“ – са отречени. Всички тези, които са против бом-
бардировките, са експлицитно или имплицитно обвинени, че са 
комунисти и националисти.

Но ако конфликтът в Косово все още позволява да се говори 
за единен Запад, включващ едновременно Европа и Съединените 
щати, Иракската криза от 2003 г. заплашва идеологическата опо-
зиция Изток/Запад. „Новата Европа“, на Изток, поддържа амери-
канската военна операция, докато „Старата Европа“, на Запад (в 
това число и „френско-германската двойка“), поставя под въпрос 
американската идея за насилствено демократизиране. Мотивира-
ни от това, което М. Херцфелд1 нарича с формулировката practical 
Occidentalism (прагматичен оксидентализъм), експертите на think 
tanks преследват своите политически цели, както и собствения си 
интерес, като ясно заявяват принадлежността си към атлантическа-
та идея за демократизацията.

С риск да отслабят имиджа си на проевропейци в момент, ко-
гато България активно преследва присъединяване към Европей-
ския съюз, те правят прагматичния избор да подкрепят позицията 
на американските си донори, както и идеята, че „България е евро-
пейска страна и няма нужда повече да го доказва“. Иракската криза 
им позволява да излязат от реториката за „добрите европейски уче-
ници“, подчинени на всички предложения на страните на Западна 
Европа. В разговорите, които проведох в периода 2002–2003  г., 
експерти като Е. Дайнов, К. Станчев, О. Минчев и пр. показват 
предпазливост, а понякога и открита враждебност спрямо полити-
ката на Франция, „която си позволява да [ни] дава уроци“2. Ирак-
ската криза премества идеята за западната модерност на запад от 
Франция. „Прибери се при прашните си професори във Франция, 
ми каза една вечер през февруари 2003 г. по време на честването на 
десетгодишнината на think tank-а си директорът на ЦСП Е. Дай-

 1 M. Herzfeld, Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation State, New York/
London, 1997, Routledge, р. 226.

 2 Интервю с Огнян Минчев, ИРИС.
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нов. Те ще те научат какъв е бил светът през XIX век... Франция е 
страна, която няма адекватен политически потенциал за XXI век. 
Тя е социалистическа страна, която никога няма да се реформира, 
която няма никаква вяра в себе си...“1. 

В статия, публикувана на 14 август 2003 г. в немския вестник 
Die Zeit под заглавието „Не и без моята Америка“, директорът на 
think tank-а ЦЛС И. Кръстев реагира със сдържана ярост на апела 
на осем европейски интелектуалци (сред които Хабермас, Дерида 
и др.) за преустройване на Европа по посока, обратна на американ-
ския интервенционистки модел. Той пише:

Фактът, че част от елита на Западна Европа се поддаде на 
изкушението на антиамериканската реторика, смая Източ-
на Европа. За Новата Европа антиамериканизмът не е само 
въпрос на лош вкус, но и симптом за политическа заплаха. 
Политическите и икономическите реформи след края на ко-
мунизма бяха въодушевени от Америка. Ето защо реформа-
торските елити припознаха в антиамериканизма опасност 
от делегитимация на всичко, което е придобито по време 
на последното десетилетие. Ако Америка е толкова „лоша“, 
това означава ли, че трябва да помислим да намалим силата 
на пазара, да засилим държавата и да сложим край на „исте-
риите за правата на човека“? В един момент, когато много 
хора от бившата комунистическа Европа са разочаровани от 
развитието на обществата им, антиамериканската ретори-
ка, благословена от Париж и Берлин, дестабилизира волята да 
бъдат продължени реформите, без да предлага някаква смис-
лена алтернатива. Една социологическа анкета, проведена от 
„Галъп Интърнашънъл“ в пет балкански страни след войната 
в Ирак показва, че антиамериканските настроения в тези 
страни са свързани с антипазарната, антидемократичната 
и антисемитската мисъл.

 1 Интересно е да се отбележи, че мотивът „Франция не-адаптирана към света“ 
се оказва един от основните аргументи на президента Саркози през 2007   г. 
Тези аргументи вече са развити от американската преса, що се отнася до 
позицията на Франция по време на кризата в Ирак.
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Така иракската криза дестабилизира биполярността на дискур-
са на модернизиращите и демократизиращите се think tanks, тъй 
като отслабва символическия ред на прехода. Европейското разши-
ряване на Изток, което дотогава е разбирано като цивилизационен 
избор, подтикван и поддържан от Съединените щати, вече няма съ-
щия смисъл, както преди.

Притеснението, провокирано от антиамериканската ретори-
ка – продължава Иван Кръстев в същата статия – е реакция на 
факта, че по време на последното десетилетие предимно Съеди-
нените щати са тези, които поддържат европейското разши-
ряване. Не Европа, а САЩ изиграха решителна роля за спира-
нето на конфликта в бивша Югославия. Дори и в някои случаи 
Европа и Съединените щати да са били конкуренти, за хората 
от Изтока те са преди всичко съюзници.

ЦЛС провежда серия от проекти (2002–2005) под наименова-
нието „Антиамериканизмът на Балканите“. Тази програма е финан-
сирана от американския „Джърман Маршал Фонд“. Целта е да се 
изработи стратегическа карта на антиамериканизма и да се отгово-
ри да конкретни въпроси: „Кои са хората, които мразят Съедине-
ните щати? По какви причини? Какви са последствията?“ Антиаме-
риканизмът е представен като „риск за сигурността на Балканите“ 
и според експертите на ЦЛС изисква „изработването на политика 
за борба срещу тези феномени“, въвеждането на „институционал-
ни механизми за борба срещу антиамериканизма“, „кампания за 
информиране на обществото и на елитите в България, Македония 
и Сърбия“.

традиция / Модерност
Всъщност до Иракската криза проектът за европейска интегра-
ция се свързва с „цивилизационен проект“ за модернизация на 
българското общество според западния модел, без да се прави раз-
лика между европейския и американския модел. „България в XXI 
в.“, колективен сборник на експерти, събрани от ЦСП в рамките 
на проект, финансиран от фондация „Отворено общество“ през 
2001–2002 г., показва хибридността на този проект, който се на-
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рича по различни начини: „дневен ред на отвореното общество“, 
„проект на оксидентализация“, „проект за европеизация“, „проект 
за модернизация от типа „България Западна страна“, „дневен ред 
за реализиране на общество от западен и отворен тип“, „дневен ред 
за просвещение“. Екипът, подписващ заключенията на програмата 
„България в XXI в.“, се самопредставя като „отговорен елит“, моби-
лизиран от ЦСП веднага след „популистката победа на Симеон ІІ“, 
за да „намери къде се крие програмата за европеизиране на Бъл-
гария, кои са нейните носители, неприятели и привърженици“1. В 
положението на нарастващ популизъм, който заплашва избора на 
модернизирането и на рационализирането в полза на „чакането на 
Месията“, неговата работа е да достави на „привържениците на от-
вореното общество в България оперативна карта [...], която да е 
изключително прецизна и ефикасна, както и стратегии за защита 
на този проект“2.

и така, кои са теоретичните и историческите референции на този 
проект? На първо място той ни кара да мислим за теорията за от-
вореното общество на Дж. Сорос, Карл Попър (Отвореното об-
щество и неговите врагове) и Анри Бергсон (Двата източника на 
морала и на религията). Според авторите на „България 21 век:...“ 
тази философия, основана на идеята за относителната автономия 
на разума (тук тя се позовава на теоретичното наследство на Ав-
густин Блажени, Тома от Аквино и Декарт), се противопоставя на 
всички учения, които подчиняват индивида и неговите действия на 
историческата реалност, на традиционните общности и вярвания. 
Като примери, които могат да послужат за измерването на отворе-
ността или затвореността на едно общество, те посочват Съедине-
ните щати (максимална отвореност) и Бирма (максимална затворе-
ност). Опозицията затвореност/отвореност впоследствие е пре-
несена в опозицията традиционно общество/модерно общество, 
цитирана чрез теорията за модернизация на Самюел Хънтингтън, 

 1 Е. Дайнов (изд.), България 21 век: ...,  стр. 4.
 2 Пак там, стр. 5.
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който описва процесите, посредством които земеделски и колек-
тивистични общества се превръщат в индустриални и индивидуа-
листки общества. Последните всъщност са резултат от това, което 
колективът „България в XXI в.“ нарича дневен ред на Просвещение-
то, свързвайки го с много техническия термин дневен ред (agenda), 
типичен за дискурса на либералните think tanks (говорим за дне-
вен ред на реформите, за дневен ред на гражданското общество и 
т.н.): „Дневният ред на Просвещението е голям проект, който се 
опитва да организира човешките общности на базата на разума, т.е. 
на свободата (без да се подчинява на историческо или политиче-
ско наследство)... Това е проектът на парламентарната и предста-
вителната демокрация...“. Текстът цитира също така германския 
философ Хабермас като защитник на проекта на Просвещението 
срещу всички опити за поставяне под съмнение на демокрацията 
в контекста на постмодерността. При всички случаи, според една 
типично еволюционистка визия, страната не би могла да достигне 
западната постмодерност, прескачайки етапа на модерността. Сле-
дователно европейският запад на Просвещението и философията 
на Попъровото отворено общество поставят теоретичните основи 
на това, което експертите на think tanks наричат „цивилизационен 
проект за модернизацията на България“.

Този проект има своите „приятели“ и „неприятели“: сред не-
приятелите са „интелектуалците националисти“, които налагат 
идеята за националния интерес, който е независим от европейска-
та интеграция, а също и „масата пасивни и зависими от държавата 
българи“, които „повечето време живеят извън столицата“1.

Идеологическата конфронтация между експертите на think 
tanks и „интелектуалците националисти“ е представена като кон-
фронтация между космополитизъм и патриотизъм, между полити-
ка и история, промяна и стагнация, разум и нерационалност. На въ-
проса на един от най-известните български историци от седемде-
сетте и осемдесетте години проф. Николай Генчев: „Как да се прави 
политика без история, след като политика без история може да се 

 1 Интервю с E. Дайнов, ЦСП.
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прави само на Северния полюс, където историята не съществува, 
тъй като няма човешки живот?“1, директорът на ЦСП отговаря, че 
„връщането към историята“ обърква „философията на промяната, 
според която жителите на България са преди всичко граждани и 
поради тази причина сред тях могат да бъдат въведени чужди меха-
низми за управление на обществото и на властта, които влизат във 
връзка с хората в качеството им на граждани, а не в качеството им 
на специфични продукти на историята...“2.

Пазарната демокрация тук е представена като универсален, а 
не исторически модел, способен да израсне навсякъде, където ре-
шим да го имплантираме. Този дискурс е типичен за антикомунис-
тическата реторика, която, както отбелязва Е. Саид3, поражда как-
то прагматизма на идейното течение за „края на идеологиите“, така 
и неговия ефимерен наследник – школата за „края на историята“. 
Зад отказа от позоваване на историческите и социалните традиции 
и идеализирането на политиката като еманципиращ фактор се про-
крадва идеята, че „пазарната икономика и представителната демо-
крация всъщност са естествена цел на хода на Историята“4. И тъй 
като целта вече е постигната или в процес на постигане, историята 
няма вече никаква причина да съществува.

Темата за рационалността в опозиция срещу специфичния и 
историческия характер на националната културата, всъщност се 
появява в много културни и политически дебати, в които западната 
култура е представена като избор на рационалността, на универ-
салността и на прагматизма.

По време на разговорите ни някои експерти от think tanks де-
кларират, че подкрепят тезата на президента на републиката (от 
СДС) Петър Стоянов (1997–2002), че влизането на България в 
информационното общество изисква изоставянето на кирилската 
азбука в полза на латинската. Това би бил „практичен“ избор, който 
би попречил единствено на „служителите на славянския мит“ или 

 1 в-к „Култура“, 1 февруари 1991 г.
 2 E. Дайнов, Дебатът...,  стр. 515.
 3 E. Saïd, Des intellectuels..., р. 128.
 4 N. Guilhot, La science politique...
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на „романтиците, които разбират погрешно идеята за национал-
ния интерес“. За пример се дава модернизационната реформа на 
турския език, проведена по времето на Ататюрк, и най-вече евро-
пейският прогресизъм на славянските народи в Централна Европа. 
Експерт на ИПИ казва:

Българите, особено някои интелектуалци, имат тенденцията 
да се вкопчват в реликвите на миналото и на това, което нари-
чат История или не знам какъв национален интерес [...]. Трябва 
да изоставиш някои неща, за да получиш други...

Всъщност идеята за националния интерес е в сърцевината 
на голям брой важни дебати за прехода, разбран като европейска 
интеграция. Затварянето на блоковете в атомната централа в Коз-
лодуй, представено като едно от важните условия, поставени от 
Европейската комисия на България за приемането ѝ в ЕС, изкарва 
отново на преден план опозицията „нацията срещу Европа и меж-
дународната общност“. Темата напуска специализирания дискурс и 
се превръща в дебат за понятието национален интерес, който спо-
ред някои е поставен под съмнение от тази мярка, интерпретирана 
като икономическа санкция без реални основания в областта на 
атомната сигурност. Експерт в ЦЛС и бивш заместник-министър 
на външните работи, отговорен за европейската интеграция, А.П., 
призовава (по време на един разговор) към рационализиране и 
предефиниране на идеята за национален интерес, която според нея 
е нужна за успеха на българската модернизация:

Според нас [експертите на ЦЛС] в България се наблюдава обър-
кване на националната идентичност и европейската идентич-
ност, нещо като латентна опозиция. Казват, че запазването на 
атомната централа в Козлодуй е въпрос на национален интерес. 
Но тогава присъединяването към Европейския съюз какво е? Не 
е ли по-скоро то националният интерес? Всичко това трябва да 
бъде обяснено, дебатът да бъде ориентиран, преформулиран [...]. 
Работим с министъра на външните работи, за да формулираме 
комуникационна стратегия за Европейския съюз [...]. Пиша ста-
тии [...]. Публичният дебат е много важен, в него се опитваме 
да упражняваме директно влияние... Има голямо противопоста-
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вяне срещу всичко чуждо. Националният интерес се възприема 
като затваряне срещу идването на чуждестранните инвести-
ции, срещу влизането на представителите на големите мулти-
национални компании... Хората нямат рационални критерии 
[...]. Ето това е целият проблем на българската модернизация. 
Има толкова малко модернизационни елити в тази страна и 
толкова много латентен национализъм...1

Този „латентен национализъм“ подхранва теориите на една 
част от интелектуалните елити, но преди всичко той е „всекиднев-
ната болест на селската култура на една България, която е останала 
извън модерността“2, той е врагът номер едно на модернизирането 
на българската политическа култура.

Говори се за „икономиката на бурканите“ на българите, които 
по време на икономическата и политическата криза от 1996 г. пра-
вят консерви и замразяват хляб, вместо да търсят колективно ре-
шение на своите проблеми. Богдан Богданов, директор на Управи-
телния съвет на Нов български университет, бивш председател на 
фондация „Отворено общество“, също говори за липсата на демо-
кратическа политическа култура у българите, затворени в селския 
манталитет:

За да може да екстериоризира частното битие, за да може субек-
тът да започне да се превръща в гражданин, за да може да избегне 
клопката на честното съществуване в името на оцеляването, 
той трябва да се превърне в субект с множество дейности с 
публичен характер. А това не може да стане без някакво иконо-
мическо съществуване... за да се засили първоначалният тласък, 
позволяващ да се преодолее навикът на общностния живот под 
закрилата на една успокояваща суперидеология3.

Затварянето в частното пространство на предмодерното об-
щество съответства на този тип организация на обществото, при 

 1 Интервю с А. Праматарова, ЦЛС.
 2 Интервю с О. Минчев, ИРМИ.
 3 Б. Богданов, „Idéologie communiste et existence privée“. – В: Penser la Tradition, 

стр. 52–73.
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който частното не е пространството на еманципирания индивид, 
а напротив, е пространството на колектива, който задушава всяка 
индивидуална инициатива. Ето защо на опозицията обществено/
лично съответства индивидуализъм/колективизъм. Колективиз-
мът на селския архаизъм впоследствие, разбира се, пряко се свързва 
с комунистическото минало, с което се отрича модернизаторската 
природа на социалистическата система след 1945 г.

Цитиран от Е. Дайнов, Иван Кръстев, директор на ЦЛС, твър-
ди, че „зад противопоставянето БСП/СДС се крие сблъсъкът на 
две култури: патриархалната селска култура и индивидуалистич-
ната градска култура“. Кръстев отрича всеки опит на комунизма 
да бъде приписвана модернизаторска роля на българското селско 
общество; тъкмо напротив, за него социализмът се вписва в кон-
тинуитета на селския архаизъм заради начина, по който насърчава 
колективизма и гражданската пасивност1.

Следователно еманципацията на индивида от влиянието на 
традиционните структури и начини на мислене се превръща в една 
от повтарящите се теми на дискурса, който противопоставя ми-
нало и бъдеще, тоталитаризъм и демокрация и т.н. В заключения-
та за състоянието на българското общество след така нареченото 
Свлачище от 2001 г. екипът от експерти около ЦСП казва, че, „за да 
може едно общество да съществува, би трябвало да има ясно еман-
ципирани от масата индивиди. Индивидът като такъв се формира 
до петнадесетгодишна възраст и следователно по-голямата част от 
българите не са индивиди, защото са станали на петнадесет години 
по време на комунизма“. По този начин експертите обясняват не-
способността на българския народ да избере модернизацията.

елит/народ
недостатъчността на демократичната култура на българския 
народ е причината, поради която според българските think tanks 
преходът е процес, който трябва да бъде ръководен и насочван от 
елита. Идеята на проекта „България в XXI в.“ е тъкмо мобилизира-

 1 E. Дайнов, Дебатът...,  стр. 435.
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нето на „българския елит“ срещу популистките и антидемократич-
ните прояви на обществото1.

Идеята за разделянето на обществото на елит и народ е пред-
ставена като идея на самия народ: „Българите си представят обще-
ството, структурирано по нов и много прост начин: елит и народ. 
Тъй като разбрахме какво се случва с народа (пасивност, липса на 
ориентация и на ясни мотивации, отказ от ангажиране и от поема-
не на отговорност), тук решихме да съберем част от елита около 
тази кръгла маса и да видим какво го прави елит“2.

На въпроса кой определя елита като такъв авторите на текста 
отговарят, че „хората, които са събрани тук, са личности, които 
сами решават какво да правят, което в българските условия ги де-
финира като елит“.

Експертите от кръглата маса се идентифицират едновременно 
като част от елита – който поставя например въпроса: „Трябва ли 
да превъзпитаме хората или да ги оставим такива, каквито са?“3 – и 
като критични съдници на дефицита на елити, които не успяват да 
си извлекат поука от собствения си опит.4

Като част от това „столично малцинство“, разположено на вър-
ха на обществото насред „провинциалното море“5, експертите на 
think tanks правят изследователски проекти, за да идентифицират 
„какво клокочи отдолу“6.

Това разстояние, това различие понякога ги отделя напълно 
от българите: „Вотът в България е жест без съдържание... Затова 
нещата, които са важни за нас, не са важни за българина...“7; „Не се 

 1 Е. Дайнов (изд.), България 21 век: ..., стр. 117.
 2 Конгресът „Има ли някаква специфична роля и отговорност днешният елит?“, 

Севлиево, юли 2002. – В: Е. Дайнов (изд.), България 21 век: ..., стр. 108.
 3 Пак там, стр. 118 (Е. Дайнов).
 4 Пак там, стр. 115 (Mладенов, Европейски институт); стр. 111 (Заимов, 

директор на БНБ). 
 5 Това разделение Столица/Провинция е произлязло още през 1990 г. според 

Е. Дайнов.
 6 Е. Дайнов (изд.), България 21 век: ...,  стр. 26.
 7 Намеса на Б. Богданов на конгреса по проекта България 21 век, Панагюрище, 

27–28 февруари 2002, описана в: Е. Дайнов (изд.),  България 21 век: накъде 
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чувствам нито българин, нито балканец, нямам нищо общо с това 
комунистическо село...“1.

Как този малцинствен елит възнамерява да води проекта за 
модернизацията на страната? Замислените начини са различни, но 
винаги става дума за интервенция отгоре надолу.

По време на кръглата маса, на която през 2002 г. коментира-
ха хипотезите на проекта България в XXI в., директорът на ИРМИ 
защитава тезата, че просвещаването (идеалът за образоване, който 
характеризира епохата на Просвещението) трябва да бъде заместе-
но с насочване на обществото.

Това конкретизиране на мисията на експертите и на елитите 
според него се изразява в една цел, която надминава културния дис-
курс и навлиза в сферата на политическото инженерство: „Нашата 
мисия не е само културна, целта ѝ е да реконструира социалната 
реалност чрез внос на институции отвън“2.

Кръглата маса, която през юли 2002 г. закрива проекта Дневен 
ред на отвореното общество, също стига до заключението, че Бъл-
гария още не е достатъчно зряла, за да се самоуправлява:

Местата, където нещата вървят добре в България са тези, къ-
дето има чужденци: Шел, ОМВ, Солвей, Видима идеал и т.н. Там, 
където българинът работи директно с чужденци, той е много 
добър изпълнител, но ако го оставиш да се оправя сам, нищо не 
върви. Задача на елита в този случай е да промени Конститу-
цията: да премахне забраните за закупуване на земя от чужди 
граждани, да предприеме смели реформи в икономическата об-
ласт, за да бъдат привлечени чуждестранни инвестиции, и т.н. 
Имаме нужда от решения на високо равнище, които да наложат 
мерки за привличане на чужденците3.

отиваме, София, 2002, ЦСП, стр. 44.
 1 Интервю с Г. Стоев, експерт в ИПИ.
 2 Пак там, стр. 46.
 3 К. Вълчев, автор от Дарик радио, цит.съч., стр. 153.
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Тъй като на България ѝ липсва вътрешен импулс за модернизи-
ране1, тя има нужда от централизирана власт, за да приеме важните 
решения, и едва на следващия етап страната ще може да се ориен-
тира към премахването на държавния суверенитет2 – твърдят екс-
пертите.

Приликата на тези твърдения с ленинските идеи за диктатура 
на пролетариата е очевидна. Тя вписва теорията за прехода в струк-
турния континуитет на марксистката теория за преминаване от 
един към друг стадий на историческо развитие, при което вторият 
вече е налице като конкретна динамика на този преход, а също и 
осъществява разрушаването на държавата3.

Експертите на think tanks се представят като „съветници на 
принца“ и тяхната легитимност се подхранва от идентификацията 
им с чуждестранни модели и институции.

В този контекст европейската интеграция и влизането в НАТО 
са възприемани от участниците в тази „кръгла маса“ не като импулс 
за децентрализиране и премахване на държавната власт, а напро-
тив, като „структуриращ скандал“, който създава и формира елити, 
способни да водят страните „по добрия път“4.

Съзнаващи, че всеки опит за насилствена модернизация пред-
извиква съпротива и маргинализира част от населението, която се 
оказва неприспособима, те си задават въпроса: „Какво да направим 
с хората, които не подхождат на отвореното общество?“ (В. Гарни-
зов). Директорът на НБУ и бивш председател на фондация „Отво-
рено общество“ Б. Богданов отговаря:

Ще ги оставим настрана и така малко по малко те ще пукнат 
и ще останат отвън. Какво правя, когато трябва да постигна 
някакъв резултат? Давам работата на хора, които знам, че ра-
ботят много, и не обръщам внимание на другите. Ето така се 
свършва работата. Малко по малко манталитетът ще се про-

 1 Е. Дайнов (изд.), България 21 век: ...,  стр. 153.
 2 К. Вълчев, цит.съч., стр. 153.
 3 N. Guilhot, La science politique...
 4 Е. Дайнов, България 21 век: ...,  стр. 150.
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мени, работата ще се приема с радост. Хората, които изпит-
ват удоволствие от работата, ще стават все повече и повече.

През 2003–2004 г. оптимизмът на експертите относно способ-
ността на българите да се променят намалява. Докладът Оптимис-
тична теория за песимизма на прехода, изработен през 2003 г. от 
екипи на ЦЛС, заключава, че бюджетните инжекции и мантрите 
за positive thinking не променят песимизма на българите, които се 
идентифицират като „губещите на прехода“.

След повече от петнадесет години преход, наложен отгоре, 
българското общество продължава да бъде считано за неспособно 
да избере само пътя на модерността и на демокрацията. „Цивилиза-
ционният избор“ остава все така желан или налаган от експертите 
на think tanks, чиято позиция на идеологическа (а и финансова, бла-
годарение на донорите) незаинтересованост по отношение на на-
ционалната среда, им дава статут на интелектуален и политически 
суперелит. Тази външна, незаинтересована позиция обаче същест-
вува паралелно с образа им на революционери и просветени пред-
ставители на българското гражданско общество. Благодарение на 
тях пропитите от архаичната селска култура хора се превръщат в 
автономни граждани, способни да избират институциите, които ги 
управляват. Така експертите стават и защитници на местното по-
знание (local knowledge), позволяващи адаптирането на парадиг-
мата на прехода към специфичния национален контекст.

Таблица 1 по-долу резюмира двойките опозиции, които разгле-
дахме дотук. Следва Таблица 2, която открих в една статия на Пиер 
Бурдийо и Лоик Вакан: „Новата планетарна вулгата“, „Льо Монд 
Дипломатик“, май 2000 г. Приликата между двете таблици показва 
до каква степен дискурсите на българските think tanks са част от 
една реторика на експертите в международен план.

Като всички митологии от епохата на науката, новият пла-
нетарен жаргон се опира на поредица от противопоставяния 
и тъждества, които се поддържат и отговарят едно на друго, 
за да опишат съвременните трансформации на напредналите 
общества: освобождаване на държавата от отговорност в ико-



156 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

номически план и засилване на полицейската и наказателната 
компонента, дерегулация на финансовите потоци и премахва-
нето на рамката на пазара на труда, намаляване на социално-
то осигуряване и морализаторско честване на индивидуалната 
отговорност“1:

таблица 1. 

Бъдеще Минало
Капитализъм Комунизъм
Пазарна демокрация Тоталитаризъм
СДС БСП
Запад Изток
Съединени щати, Европа, Просвеще-
ние

Балкани, Русия, Сърбия, Православие

Нова Европа Стара Европа (Иракска криза)
Отворено общество, модерност Затворено общество, предмодерно 

общество
Модерно общество Традиционно общество
Граждани Поданици на националистическата 

власт
Парадигма на демократичното и либе-
ралното общество

Националният модел

Политика/Управляемост История/Държава
Търсене на решенията в публичното 
пространство

Частни инструменти за оцеляване

Eксперти на think tanks Интелектуалци националисти
Граждани Селяни
Столица Провинция
Елит Народ
Горе Долу

 1 Текст и таблица: P. Bourdieu и Loïc Wacquant: „La nouvelle vulgate planétaire“. 
In: Le Monde diplomatique, mai 2000.
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 таблица 2 . 
 
Пазар Държава
Свобода Принуда
Отворен Затворен
Гъвкав Негъвкав
Динамичен, движещ се Неподвижен, застинал
Бъдеще, новост Минало, преодоляно
Растеж Неподвижност
Индивид, индивидуализъм Група, колективизъм
Различие, автентичност Униформеност, изкуственост
Демократичен Автократичен („тоталитарен“)

приказката за демократиЧния преход

новият Социален договор

книгата на директора на ЦСП Евгений Дайнов „Политическият 
дебат и преходът в България“ (София, 2000, ФБНК), перфектно 
илюстрира привидното противоречие в дискурса за прехода на 
експертите на think tanks. На една и съща страница срещаме паса-
жи, които защитават идеята, че преходът е процес, започнат и под-
тикван от външни фактори, на които think tanks стават апологети и 
привилегировани интерпретатори, и други, които представят бъл-
гарския преход като процес, започнат от български граждани, от-
говорни и еманципирани личности, подкрепени и представени от 
think tanks в качеството им на лидери на гражданското общество. 
Дори образът на селянина става предмет на една съвсем различна 
историческа интерпретация, която преобръща опозицията Запад/
Изток в негова полза.

„Дебат“ и „консенсус“ са сред ключовите думи от приказката 
за „демократичния преход“ и „нежната революция“. По време на 
разговорите ми с лидерите и експертите на think tanks те си слу-
жат с тях, когато описват функционирането на собствените си ор-
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ганизации, или пък говорят за ролята на гражданското общество в 
публичното и на политическото пространство. Първите дискусии 
между експерти, организирани от ЦИД през 1990–1993 г., са оп-
исани като „непрекъснат дебат“, „свободни форуми, на които се 
измисляше идеята за демокрацията“. Националната кръгла маса 
през 1990 г. – която събира представители на различни движения и 
политически партия и започва прехода според модела на „нежните 
революции“ в другите страни от Централна и Източна Европа – е 
сравнена от Евгений Дайнов с атинската агора.

Често съм чувала от интервюираните от мен да се говори за 
прехода като за „събуждането на една друга България“, като за „вто-
ро възраждане на българското общество“ (което след това породи 
българската нация през XIX в.). Неговият успех е в това, че е успял 
да пробуди „демократичния рефлекс на българските граждани“ и 
според Евгений Дайнов инициира нов обществен договор и нов 
демократичен консенсус:

Само година по-късно обаче същият автор поставя началото 
на проекта „България в XXI в.“, който обявява провала на прехода, 
причинен от незрелостта на българското общество.
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„въСтаниците“ от 1997 г.

Нацията, която се осъзнава, въстава и изтръгва  
от социалистите нов социален договор.  

Тя подписва нов договор за реформи и прогрес...  
Ние разказваме тази история днес благодарение  

на щедрата помощ на „Джърман Маршал Фонд“. 
Евгений Дайнов1

Броят „The rebirth of Bulgaria, 1996–1997“ (Възраждането на Бъл-
гария) на българското списание на английски език „Insider“, чиято 
редакция е съставена в голямата си част от членове на ЦСП, ре-
зюмира доминиращия и официален дискурс на think tanks за това, 
което те наричат „възраждането на българската демокрация“. Става 
дума за протестните митинги на студенти и граждани от столицата 
през януари 1997 г., които довеждат до организирането на предс-
рочни парламентарни избори2. Сюжетът за нежната революция от 
1990 г. и за демократичния консенсус се замества от разказа за кон-
фронтацията между гражданското общество и държавата.

Това специално издание на списанието започва с едно изрече-
ние, което съзнателно повтаря началото на народните приказки: 
„Имало едно време един период на страх... и на инфантилно дове-
рие във всемогъщата държава, която ще възстанови реда, ще замени 
свободата с няколко залъка безплатен хляб...“.

 1 E. Дайнов, „Editorial“. – In: „Insider“ (The Rebirth of Bulgaria, Special Issue), 
Sofia, 1998, р. 1.

 2 Министър-председателят Жан Виденов подава оставка през декември 1996 
г. и социалистическото мнозинство трябва да даде мандат на ново прави-
телство. Избраният за президент Желев отказва мандата и предизвиква 
парламентарна криза, продължила до края на февруари 1997 г. Курсът на 
долара се покачва до много високи стойности. Това предизвиква обществено 
напрежение, което, от своя страна, се превръща в открита конфронтация 
между манифестиращите и силите на реда вечерта на 10 януари 1997 г. В края 
на месец февруари 1997 г. временното правителство се наема да организира 
парламентарните избори през есента на 1997 г. Властта взема ОДС, които 
имат мнозинство и формират правителство начело с Иван Костов.
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След това списанието описва събитията през погледа на свиде-
телства, които подчертават драматичния интензитет на конфрон-
тацията. Кореспонденти на чуждестранни вестници сравняват 
протестите в София с „гражданските протести“ в Белград срещу 
Милошевич и аплодират „истинската българска демократична ре-
волюция“, която не се е случила през 1989, а през 1997 г. Консулът 
на Испания в София говори за исторически събития, сравними 
с антифранкистката революция в Испания. Всички поздравяват 
раждането на гражданско общество, което най-накрая е способно 
да упражнява същински контрол върху държавата. Експертът на 
ЦЛС Деян Кюранов подчертава на страниците на същото това сп. 
„Insider“ (р. 49) ключовата роля на НПО:

Началото на 1997 г. показа две неща. На първо място факта, 
че надигането от януари 1997 г. беше по същество граждански 
протест. То не се превърна в неразумно насилие, а беше мислено 
изцяло като начин за постигането на нов обществен договор. То 
беше започнато и водено от граждански организации и комите-
ти и успя да постигне своите цели. Втори важен аспект: докато 
страната потъваше в отчайваща бедност със сриване на лева и 
на икономиката, се надигна голяма вълна благотворителност, 
която също беше организирана и ръководена от НПО. Тези два 
факта доказват, че гражданското общество се е намесило и си 
отмъщава.

Общественият договор, изтръгнат чрез гражданско неподчи-
нение и смела конфронтация със социалистическата държава, са 
често срещани сюжети в дискурса на либералните think tanks.

Антидържавният дискурс е определящ за философията на 
гражданското общество, разбрано като сбор от неправителствени 
организации, които са достатъчно силни, за да се противопоста-
вят на държавата и да я контролират.1 В България, както и в други 
бив ши комунистически страни от Централна и Източна Европа, 

 1 Вж. E. Gellner, Conditions of Liberty: Sivil Society and Its Rivals, London, 1994, 
Hamish Hamilton.
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този дискурс е подправен също с идеологията на постмарксистки-
те интелектуалци неконформисти от седемдесетте и осемдесетте 
години, които определят своята мисия в гражданското общество 
като защитници на универсалните права на индивидите срещу ав-
торитарната държава и превръщат тази идеология в инструмент за 
защита на собствените си групови интереси1. След 1998 г. идеята за 
гражданското общество се превръща в идеология на radical social 
utopianism (Берник, цит.съч.), който произвежда митове за демо-
крацията. Техният основен сюжет е политическата мобилизация на 
неправителствените организации и на либералните интелектуалци 
срещу държавата и институциите2. Напускайки чисто интелектуал-
ната сфера, която губи влиянието си с икономическите промени 
в обществото, тя се превръща в доминираща идеология на демо-
кратичната намеса и на НПО. По този начин идеологията за civil 
control върху държавата застава в центъра на митът за демократич-
ния преход, където неподчинението, протестът и конфликтът са 
разбирани като път за налагането на нов обществен ред.

Като идеолози и организатори на гражданското общество в 
България, през 1995–1997 г. think tanks придобиват легитимността 
на лидери на една опозиция, която вече не се състои в алтернати-
ва между политическите партии, а в една друга алтернатива – тази 
между гражданското общество и държавата. Така те се стремят да 
постигнат легитимност на представители и на трибуни на народа 
срещу неговия потисник:

През 1995–1996 г. бяхме единствената демократична опозиция 
в България. Гласът на СДС беше толкова заглъхнал, че вече не се 
чуваше... Партията се опитваше да се възроди от дълбока криза. 
Ние трябваше да се противопоставим на опитите на бившите 
комунисти да се върнат към една тоталитарна държава. По-
средством медиите, организирайки и насърчавайки други НПО 
в София и в провинцията, ние подготвихме терена за събити-

 1 I. Bernik, „From imagined to actually existing democracy“, р. 108. – In: A. Bozoki, 
Intellectuals..., р. 101–119. 

 2 A. Körösényi, „Intellectuals and Democracy: The political Thinking of 
Intellectuals“, р. 237. – In: A. Bozoki, Intellectuals..., р. 227–245.
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ята от 1997 г. Чисто и просто успяхме да вдъхнем доверие на 
част от обществото в способността му да се противопостави 
на властта. Затова правителството на Виденов се опита да 
ни задуши под шапката на Федерацията на българските фонда-
ции... Но ние успяхме да образуваме ядро в управителния съвет. 
Постигнахме мнозинство – аз, Евгений Дайнов, Иван Кръстев 
също влезна, Здравко Попов, Георги Прохаски. Наистина се опи-
таха да упражняват натиск върху нас. фондация „Отворено об-
щество“ беше обвинена, че ръководи политическа опозиция срещу 
правителството, само защото хранеше почти всички български 
НПО по това време...1

Според Е. Дайнов обвинението за инструментализиране на 
дейностите на think tanks и на НПО от външни сили е „напълно 
нелегитимно“, защото те са се ползвали от „истинска подкрепа“, от 
„популярност както никога“2. В своята книга Политическият дебат 
и българският преход той пише:

Българското общество отказва да вярва на социалистическата 
кампания. Сондажите от края на 1995 г. потвърждават попу-
лярността на основните НПО (think tanks) в страната и одо-
брението на мнозинството граждани за тяхната дейност3.

на въпроса как лидерите на think tanks участват в това, което той 
нарича „януарското въстание“, Е. Дайнов отговаря с описването на 
медийната кампания от края на 1996 г., в която анализаторите нала-
гат темата за необходимостта от нов обществен договор:

Експертите на think tanks радикализират интерпретацията на 
събитията като настояват върху насилствения характер на сблъсъ-
ците. Във вестник „Континент“ от 13 януари 1997 г. Иван Кръстев 
предупреждава, че всеки опит за продължаване дейността на соци-
алистическото правителство би довело до „полицейски социали-
зъм“. В коментарите си на събитията от 10–11 януари Е. Дайнов4 и 

 1 Интервю с В. Русанов, АКСЕС.
 2 Интервю с E. Дайнов, ЦСП.
 3 Пак там.
 4 В-к „Труд“, 13 януари 1997.
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В. Гарнизов1 налагат идеята за „кървава баня“ и за въоръжено наси-
лие срещу гражданите. Така анализаторите от средите на либерал-
ните think tanks се налагат като лидери на дискурса за „народното 
въстание“ и това най-добре е описано в книгата на Е. Дайнов.

Но ролята на експертите не се описва просто като интелекту-
ална и аналитична. Те често са сравнявани с лидери на революци-
ята:

От време на време се превръщаме в революционери, само когато 
трябва; направихме го в България през 1996 г., през 1997 г. под-
помогнахме опозицията срещу Милошевич в Сърбия. Сега пък 
отивам в Украйна. Ние сме експерти, интелектуалци тогава, 
когато трябва, но познаваме също и революционната тръпка...2

Темата за революцията установява паралел между събитията 
от януари и февруари 1997 г. и историята на възраждането на бъл-
гарската нация и легитимира ролята на лидерите на гражданското 
общество, което в случая се идентифицира с нацията. Разказвайки 
с подробности епопеята от 1997 г., Е. Дайнов настоява върху масо-
вия характер на революционните действия, водени от тези, които 
той описва като въстаници, по модела на героите от Априлското 
въстание срещу турците през 1876 г.

„американСкият произход“  
на българСкото гражданСко общеСтво

представянето на гражданското общество като специфична на-
ционална традиция – идея, диаметрално противоположна на тази 
за вноса на демократичните практики от чужбина, е в сърцевина-
та на теоретичните рефлексии на проекта на ЦСП „Гражданското 
участие в публичните политики и локалното развитие“, финансиран 
от Американската агенция за развитие. Опозицията държава/граж-

 1 В-к „Стандарт“, 13 януари 1997.
 2 Интервю с Д. Коранов, ЦЛС.
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данско общество се сдобива със свой исторически мит, а именно 
твърдението, че гражданското общество в България се ражда още 
по време на българското Възраждане, когато няма българска дър-
жава и няма български граждани, а само поданици на Османската 
империя. Ражда се тезата, че гражданското общество предшества 
появата на гражданина1.

Гражданското общество е представено като продължение и съ-
щина на българското общество, а държавата се диаболизира като 
власт и воля от чуждестранен произход. Така гражданското обще-
ство се превръща в гарант за континуитета на българския народ 
през вековете, а опозицията вън/вътре е преобърната в полза на 
автохтонната традиция. В този случай американският демократи-
чен модел вече не е модернизационна парадигма, идваща от чужби-
на, а модел, който се вписва във вътрешната логика на българското 
общество.

Според Е.Дайнов теренните изследвания на ЦСП, както и 
проучванията на Демократична мрежа2 показват много ясно пред-
почитанията към американския маниер на работа в неправител-
ствения сектор3.

Следователно към причините, основани на ефикасността на 
американския модел, се прибавя и историческото обяснение, кое-
то сравнява раждането на българското общество с това на амери-
канското. Storytelling-ът на експертите на ЦСП противопоставя на 
мита за братството между славянските народи, за „големия руски 
брат“, основан на историческия опит с освобождението от осман-
ското робство и от фашизма, мита за историческата и онтологиче-
ската ни близост с американското общество. Съединените щати не 
идват да освободят директно българското общество, тъй като то 
избира само да се освободи от етатизма и предпочита американ-
ския модел пред бюрократичната парадигма по европейски.

 1 E. Дайнов, Гражданско общество и развитие. Доклад от проекта на ЦСП 
„Гражданско участие в обществената политика и местното развитие“, София, 
2001, ЦСП, стр. 14.

 2 Демократична мрежа е българският филиал на USAID.
 3 E. Дайнов, Гражданско общество...,  стр. 30.
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Малко хора, според Дайнов, си дават сметка, че генезисът на 
българското общество е идентично с тези на американското и за-
почва със създаването на гражданско общество, което първо е една 
социална реалност на доброволни граждански асоциации и едва 
след това следва държавно устройство. Този период формира граж-
данската култура на българина. В условията на Османската имеп-
ерия занаятчиите, асоциациите, читалищата1, организациите на 
родителите, благотворителните организации, клубовете по инте-
реси – всичко това, твърди Дайнов, формира третия сектор, който 
може да съществува в тази епоха. Държавата се появява през 1879 
г., а става ефективна след 1908 г. Според него българският трети 
сектор се възстановява след 1989 г. с външна помощ, но основите 
му съществуват в българската гражданска култура и всъщност са 
продължение на минали практики. С тези аргументи се поддържа 
тезата, че в съседна Гърция2 третият сектор е създаден изкуствено, 
за разлика от този в България...3

Така се обяснява защо американският модел е естествено въз-
приет от българските НПО и дава незабавни резултати в практи-
ката.

Например, когато един проблем се представя пред българските 
неправителствени организации, те, твърди Дайнов, го анализират 
внимателно и изготвят подход към евентуално решение. Едва след 
това започват да мислят с коя институционална област е свързан 
проблемът. Това е метод на диалог между заитересованите страни с 
цел постигане на консенсус4, който не е бюрократичен и е различен 
според Дайнов от доскоро характерните за европейската култура 
подходи

 1 Образователни и културни центрове.
 2 Това е една гледна точка, която в исторически план много трудно може да 

бъде защитена, тъй като през XVIII и XIX в. Ренесансът на гръцкия народ е 
образувал аналогично гражданско общество, даже и по-мощно от българ-
ското. 

 3 E. Дайнов, Гражданско общество и развитие..., стр. 31–32.
 4 Пак там, стр. 32.
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Тези методи, които се наричат още хоризонтални или работа в 
мрежа и са свързани с идеята за нов тип управление, „дават властта 
на гражданите като ги правят равни пред управляващите институ-
ции“. Следователно българското гражданско общество упражнява 
„директно участие в политиката и в управленските процедури и 
механизми“, което го прави по-напреднало и по-модерно от тези 
в Западна Европа. Всъщност понятието „управление“ е възприето 
първо в Източните страни и едва след 2001 г. става част от офици-
алните документи на Европейския съюз.1

Както обяснява Мари-Клод Смутс, изследовател във френския 
Национален център за научни изследвания, „доброто управление е 
идеологически инструмент на политиката за минимум държава“2. 
Поставят се под въпрос формите на европейската представителна 
демокрация, и упражняването на властта се асоциира с граждан-
ското общество (сферата на частните интереси, както я определя 
Хегел, противопоставяйки я на държавата). През XIII в. на старо-
френски терминът gouvernance се употребява като синоним на „уп-
равление“ и преминава в английския (governance) през следващия 
век; в края на осемдесетте години на ХХ в. той триумфално навлиза 
в дискурса на Световната банка, на Международния валутен фонд 
(МВФ) и на Обединените нации като един вид ново институци-
онално облекло на плановете за структурно пренастройване на 
„Вашингтонския консенсус“3. Критиките на дискурса на управле-
нието разкриват една идеология на отказ от социалната държава 
след неолибералния завой от осемдесетте. Според Пиер Бурдийо4 
управлението е един от тези многобройни неологизми, които, про-
изведени от think tanks и от други технократски кръгове и разпрос-
транени от „посветените“ журналисти и интелектуалци, доприна-
сят за глобализирането на езика и на мозъците. В своята книга Le 
Divin Marché Дани-Робер Дюрфур вижда в това атака спрямо сама-

 1 Вж. Бялата книга върху управлението на Европейския съюз.
 2 M.-C. Smouths, „Du bon usage de la gouvernance en relations internationals“. – 

In: Revue internationale des sciences sociales, ЮНЕСКО, Paris, mars 1998, р. 85.
 3 B. Cassen, Le piège de la gouvernance. – In: Le Monde Diplomatique, juin 2001.
 4 P. Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, Paris, Seuil, р. 22.
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та сърцевина на политическото, която си служи с идеята за свързва-
не на гражданското общество с управлението на публичните дела, 
за да осъществи похищение на демократичните механизми в името 
на всемогъществото на частните интереси1.

В някои разговори с лидерите на българските think tanks тер-
минът управление се използва, за да се отбележи предполагаемото 
изоставане в тази област на Западна Европа, и особено на Франция 
спрямо Съединените щати: „Франция е много изостанала във всич-
ко свързано с практиките на управлението (имам предвид полити-
ческото управление), а също и в икономическото управление. Тя 
още е социалистическа държава и няма какво да научим от нея...“, 
твърди директорът на ИПИ.

Вписвайки избора на американските модели за демократиза-
ция (този за управление) в логиката на българската история, екс-
пертите дезактивират всякаква критика относно зависимостта на 
think tanks и на НПО от американско финансиране. Този дискурс е 
противоположен на този за незрелостта на българското общество, 
за неспособността му да произведе през комунистическата епоха 
дисидентско движение, сравнимо с това на страните от Централна 
Европа. Става дума за мит, който има за цел да изличи първородния 
грях на гражданското общество: създаването му ex-nihilo с чуждес-
транна финансова помощ. Това е пример, който показва как рето-
риката на българските think tanks непрестанно търси необходими-
те съставки за идеологически рецепти, адаптирани към нуждите 
на даден политически проект или ситуация, без да се съобразява с 
разминаването между дискурс и реалност.

Селяните-граждани от миндя

Директорът на ЦСП Евгений Дайнов се представя като „гражда-
нин на село Миндя, който избира ректора на Оксфордския универ-

 1 D-R. Dufour, Le divin Marché: la révolution culturelles libérales, Paris, Denoël, 
р. 141–162.
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ситет1“. Действително неговият постоянен адрес е в това малко село 
от 320 души, разположено далеч от столицата. „Синият шаман“ на 
българския преход е поласкан от прякорите („Евгений от Миндя“, 
„графът на Миндя“ или „барон дьо Миндя“), които му се приписват 
след многобройните му публикации и изказвания в медиите относ-
но опита му в това село, в което е наследил семейна къща. „В един 
момент той беше побеснял срещу интелектуалците от столицата, 
наричаше ги стерилни, защото не познават истинския живот. Не 
преставаше да дава примери от своята миндьоска епопея“2.

Така често подиграваният мит за „Евгени дьо Миндя“ се пре-
връща в един от важните щрихи на публичния образ на анализато-
рите на think tanks, които от време на време, най-често в неформал-
ни ситуации, смесват западен и ориенталски дискурс:

Ела да си поговорим на ракийка и салатка, защото във Фран-
ция тези съществени неща се забравят... Тези западняци имат 
смалени мозъци, но понякога успяваме да ги вкараме в нашия ре-
жим, когато идват тук, и изглежда, че им харесва... (експерт в 
ИРМИ)

Мотивът с ракийката и салатката, символи на традиционния 
начин на живот и на балканската и ориенталската безгрижност, се 
среща и в разговорите с Евгений Дайнов, който описва живота си 
на селянин, говорейки за подготвянето на бурканите с плодове и 
зеленчуци – друга тема на традиционното българско общество, ко-
ето самият той критикува неведнъж като символ на аполитично и 
затворено в частното съществуване общество:

Пребивавам в Миндя най-малко един или два месеца в годината... 
Обожавам да ставам в осем сутринта. В София ми е трудно 
да ставам толкова рано, докато селяните в тоя час вече са в 
движение и нямаш избор. Щом изпратят животните на паша, 
отиваме в кръчмата и започваме с мастичката още от сутрин-

 1 Като всеки бивш студент на Оксфорд, Е. Дайнов е член на Генералния съвет 
на университета. Все пак той подчертава, че тази привилегия е една изклю-
чителна и престижна титла за него.

 2 Интервю с М. Бодаков, член на редколегията на в-к „Култура“.
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та... През деня работя по двора, оправям къщата... Тази годи-
на направих също серия туршии като всички, а и конфитюри... 
Винаги се намира нещо да правиш. Следобед си почивам. Вечер 
идват ракийката и салатката. Приспособявам се напълно... Но 
не отивам там само заради dolce vita. Опитвам се също да по-
магам на хората, да давам пример на хората как могат да се 
организират, за да имат по-добър живот... Тези ботуши, които 
виждате, са ботушите ми за града, но имам също и ботуши за 
село, с които се превръщам в гражданин на Миндя... Разхождам се 
из цялата българска провинция. Учим хората как да се събират, 
как да бъдат солидарни, да вземат съдбата си в собствените си 
ръце. Създаваме малки островчета в цялата страна. Избираме 
хора за проекти. Това, което на практика правим, е да им по-
казваме как без връзки, само чрез частна инициатива, може да 
добиеш много неща, да участваш в управлението...1

Евгений Дайнов заедно с депутатката Марияна Костадинова 
създават първата неправителствена организация в Миндя, която 
има за цел да работи за „екологичната защита и европейското бъде-
ще“ на селото. Привилегированите позиции на анализатора в сис-
темата за подпомагане на демокрацията правят така, че селото да 
привлече финансиране от фондация „Отворено общество“, както 
и от други донори, за серия от проекти, сред които най-големият е 
създаването на туристически и екологичен оазис около река Весе-
лина, която е вкарана отново в старото си корито.

Миндя се превръща в символ на селското гражданство. По вре-
ме на политическата криза от януари и февруари 1997 г. граждани-
те му „блокират пътя към град Елена“2 и участват по свой начин в 
„народното въстание“. Година и половина по-рано пък тази „малка 
крепост на демокрацията“ участва активно в първите предварител-
ни избори, които посочват кандидата на СДС за президентските 
избори през 1996 г. Статията в списание „Insider“ подчертава щри-
ха на истинска демокрация отдолу: един от селяните, цитиран от 

 1 Интервю с E. Дайнов, ЦСП.
 2 М. Панчев, „Using the right to choose in Mindia“. – In: „Insider“ (The Rebirth 

of Bulgaria, Specia Issue), София, 1998, р. 31.
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вестника, чийто главен редактор е самият Евгений Дайнов, комен-
тира: „Да, по-добре е ние да избираме, вместо някой отгоре, когото 
не познаваме“.

В работния документ на проекта на ЦСП „Гражданско учас-
тие в публичните политики и локалното развитие“ селото Миндя 
се превръща в парадигма за успеха на традиционния модел на само-
управление чрез инициативата на гражданите, без НПО и без чуж-
дестранна помощ1. В анализа се цитират много практики от XIX в., 
които селото е успяло да възобнови. В читалището, традиционната 
форма на български културен център, се помещава „първият интер-
нет клуб в Северна България“. През 2001 г. се създава Селско насто-
ятелство, което започва преговори по много проекти за развитие. 
Документът заключава, че „опитът на селото може да ни научи как 
да постигнем желаното гражданско общество, мобилизирайки съ-
ществуващата традиция“. Ето как селският, предмодерен архаизъм 
е превърнат (от един от най-яростните му критици) в утопия на 
пряката демокрация и на управляемостта, упражнявани в културен 
контекст, навлезнал директно в постмодерността.

Шотландката Анна Карлслайд е избрана за член на Съвета на 
директорите на неправителствената организация, която Евгений 
Дайнов е създал на място. Тя представя в него петдесетте чужде-
странни семейства, основно пенсионери, които в последните годи-
ни са си купили къщи в селото. Според Е. Дайнов присъствието на 
граждани, дошли от Великобритания, Германия и Испания, доказ-
ва, че селото се намира в постмодерната ера: традиционният начин 
на живот се съчетава с практиките на глобализацията.

Мотиви от този селски, провинциален и балкански роман-
тизъм могат да бъдат открити също в дискурса на други столич-
ни think tanks, които ръководят проекти в малки градове и села в 
България – нещо, което на жаргона на помощта за демокрацията 
се нарича capacity building или NGO building. Тази работа им дава 
легитимността на „познавачи“, а и на „създатели“ на реалността на 
локалните НПО.

 1 E. Дайнов, Гражданско общество и развитие..., стр. 99.
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налагане на демокрацията отдолу

Макар think tanks да се представят като защитници на политическа-
та парадигма за прехода, разбран като демократизиране отгоре (кон-
ституционни реформи, законодателна система, политически инсти-
туции), те са също онези, които легитимират и конструират идеята 
за демократизиране на обществото отдолу. „Без активно, способно и 
силно гражданско общество няма демокрация – твърди Огнян Мин-
чев, директор на ИРМИ. – Ние сме директно въвлечени в създаване-
то на условията, за да може едно такова общество да съществува“.

Тук гражданското общество е синоним на НПО и на света на 
проектите, както той е описан от антрополога Стивън Сампсън:

Изграждането на гражданското общество предполага създава-
нето на структури, които да могат да формулират и да реа-
лизират „проекти“. Практиките на изграждането на граждан-
ското общество на Балканите създават общество на проекти-
те [project society]1.

Проектите на всички български think tanks, разположени в 
горната част на пирамидата на гражданското общество, включват 
програми за capacity building и training (създаване и обучаване) на 
НПО в София, а също и в провинцията.

От 1995 г. група от експерти от think tanks ЦСП, ЦЛС, АК-
СЕС и фондацията C.E.Г.А. формират една аналитична група (task 
force), за да анализират гражданското общество и да формулират 
стратегии за развитие на сектора: законодателни промени, внос на 
административни практики и практики на лобиране, формиране на 
кадри за създаване (institutional building) и поддържане (sustainable 
development) на НПО и т.н.

Нашата цел беше да създадем санитарен кордон около НПО срещу 
опитите на социалистическото правителство да де стабилизира 
сектора... Трябваше да създадем в цялата страна НПО, способни 

 1 S. Sampson, „The Social Life of Projects: Importing Civil Society to Albania“, р. 
120–38. – In: Hunn и E. Dunn (изд.) Civil Society: Challenging Western Models, 
London, 1996, Routledge, р. 260.
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да устоят и да се борят за продължаването на реформите, срещу 
социалистите... Е, нашите усилия бяха възнаградени, всички НПО, 
с които работихме, взеха участие в демократичното въстание 
през 1997 г. Това беше истинска революция отдолу.1

Документът, публикуван от екипа на групата Инициатива за 
гражданско общество в България (Initiative for civil society building 
in Bulgaria), дава множество примери за създаване на НПО през 
периода 1995–1997 г., имащи за цел защитата на каузи срещу ад-
министративните власти или срещу централната власт на държава-
та: например Гражданската асоциация в Сепарева баня (Separéva 
Banya Civic Association), създадена, за да се противопостави на из-
граждането на канала Джерман-Скакавица, или пък Демократич-
ният Форум за свобода на словото (Free Speech Democratic Forum), 
създаден от журналисти от програма „Хоризонт“ на Българското 
радио срещу цензурата.

След падането на социалистическото правителство през 1997 г. 
основната цел на проектите на think tanks в областта на изграждане 
на гражданското общество (civil society building) е развитието на спо-
собността на локалните общности да участват в публичните политики, 
провеждайки лобистки кампании (advocacy), създавайки НПО или 
събирайки НПО в по-големи коалиционни структури. Ето как дирек-
торът на ИРМИ описва работата на своя think tank в тази област:

Хората не знаят как да се самоорганизират, за да постигнат да-
дена цел. Те лесно се отказват и вече не вярват в нищо. Тогава се 
намесваме ние, за да им предложим как да създадат или да подси-
лят своята НПО, как после да формират коалиция от НПО, да 
подадат кандидатури за проекти, финансирани от американски 
или европейския донори, как да провеждат медийна кампания, да 
ръководят офис, да влизат в контакт с местните и националните 
власти. Ето един пример с фондация „Самаряни“ от Стара Загора 
[...]. Тя се занимаваше с деца без подслон и искаше да направи нещо 
за тях, но всичко беше много трудно, особено работата с мест-
ните власти. Помогнахме им да направят една advocacy campaign 

 1 Интервю с E. Дайнов, директор на ЦСП.
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и им ударихме едно рамо, за да получат финансиране от USAID. 
Така през 2001 г. те създадоха коалиция от десет локални НПО, 
„Партньори за промяна“. На учихме ги как да се професионализи-
рат в търсенето на програми за финансиране. Те успяха да напра-
вят серия от структури за деца, а също и да станат център за 
формиране на други НПО. Днес те имат проекти, финансирани 
от Световната банка, от фондация „Отворено общество“ и от 
много други донори [...]. Всъщност тогава ИРМИ разви policy 
technolоgy, за да създава advocacy campaigns. Оттогава я използва-
ме, а и я доразвиваме. Дори написахме учебник, развиващ теорията 
за контрола и участието на гражданското общество във властта 
на местно ниво, а също и в кампаниите, които имат за цел да про-
менят даден закон на национално равнище [...]. Мога да дам за при-
мер работата на нашите екипи с читалище ЛИК в Плевен с цел да 
се създаде Общински фонд за подкрепа на читалищата...1

Всъщност кампанията за създаване на Общински фонд на чита-
лищата в Плевен е част от проект на ИРМИ, финансиран от фонда-
ция „Отворено общество“, който има за цел да се засили участието 
на гражданското общество във вземането на решения в публичната 
сфера. Работата на think tank-а се основава на американския опит за 
лобизъм (advocacy campaign) и започва с изработването на карта на 
страната с типология на общностите и на възможните проблеми, кои-
то биха могли да подлежат на практическо експериментиране. ИРМИ 
са тези, които поемат инициативата да се свържат с читалище ЛИК в 
Плевен, а не обратното. После експертите на think tank-а работят с 
екипа на ЛИК по предустановена методология, следвайки множество 
етапи: формулиране на проблема, среща с НПО от общината, с мест-
ните власти, медийна кампания, съставяне на инициативен комитет 
за създаването на Фонда. След края на проекта Гергана Василева, 
представителка на ЛИК, оценява резултатите от сътрудничеството с 
ИРМИ с оглед то да бъде продължено:

Бих желала да имам възможност да бъда изпратена в подобен Фонд 
в Съединените щати, за да разбера как работи. Абсолютно необ-

 1 Интервю с О. Минчев, ИРИС.
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ходимо е да навлезем във фазата на заработването на средствата 
във Фонда. Можем също да изпратим американски представител 
в Плевен... При всички случаи ще трябва да поддържаме контакт с 
експертите от ИРМИ, за да продължат да ни учат да работим.1

схемата на организационна помощ (capacity building) в проектите, 
насочени към НПО, навсякъде е една и съща: think tank-ът получава 
средствата за годишна или многогодишна програма от чужде странен 
донор (в най-честия случай USAID, фондация „Отворено общество“ 
или, в последно време, Balkan Trust for Democracy или пък CEE Trust). 
След това той прилага програмата според установена методология. 
Често този процес изисква теренни изследвания за създаването на 
местна институционална среда, адаптирана към целите на програма-
та: създаване на НПО или на коалиция от локални партньори, вклю-
чително и представители на общините. Е. Дайнов обяснява, че експер-
тите на think tanks „избират хора, които имат способностите и манта-
литета да поемат граждански отговорности“. Повечето от проектите 
включват също семинари за формиране на лидери и на професионали-
сти на НПО с участието на чуждeстранни и местни експерти. „Домът 
на политиките“, форум, организиран в Бургас от ЦСП в рамките на 
един capacity building проект, финансиран от USAID, издава наръчни-
ци, предназначени за лидерите на НПО. Те съдържат шест модула за 
обучение: Как се планира стратегия? Как да работиш в екип? Как да 
убедиш партньорите в нашите цели? Как да имаш положителен образ 
в медиите и в публичното пространство? Как да управляваш: рискове 
и кризи? Как да станеш лидер и да постигнеш добри резултати?

Сред целите на проекта откриваме: „Определянето на стратеги-
ческите интереси на НПО, определянето на темите за намеса в облас-
тта на публичните политики, избирането на приоритетните дейности, 
които биха могли да увеличат ефикасността на НПО, формирането на 
местни НПО за работа с институциите, изграждането на партньорства 
между НПО и аналитичните центрове (think tanks) за изработване на 
ефикасни кампании пред централната власт, рекламирането на местна-

 1 Укрепване на общественото влияние и упражняване на контрол на НПО върху 
процеса на вземане на решения, Записки от работата на ИРМИ, София, 2002.
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та работа на тези НПО в нацио налните медии, създаването на мрежи 
от НПО, които биха могли да организират коалиции за провеждане на 
лобистки кампании в различни области, определянето на общите теми 
за различни населени места в страната, информирането на общността 
на НПО, на институциите и на медиите за перспективите за развитие 
на гражданското общество в България (стратегия, програми за финан-
сиране и т.н.), формулирането на препоръки за бъдещи програми“1.

Така създадените мрежи и коалиции от НПО впоследствие би-
ват мобилизирани в различни лобистки кампании, като например 
кампанията срещу корупцията, водена от ЦИД.2

Дискурсът, който придружава тези проекти, легитимира ролята 
на think tanks като акушери на демокрацията отдолу, а дори и като 
представители на народа и на неговите всекидневни тегоби: „Учим хо-
рата как да се оправят, как да живеят щастливи, а също и че всичко е 
възможно, ако го искаш и ако се опитваш да го постигнеш“ (Е. Дайнов 
по повод на проектите в село Миндя).

Реалността обаче показва , че think tanks измислят и формират 
едно гражданско общество само в рамката на проектите, определени 
от програмите на техните донори. НПО от провинцията са просто 
актьори в сценарий, който разпределя ролите предварително. Think 
tanks са не просто представители на гражданското общество, а са 
тези, които провокират, рамкират и контролират неговото развитие. 
Важно е да се отбележи, че те са също автори на законовата рамка за 
развитието на НПО. От 1992 г. ЦИД формира екипи, които работят 
с международни експерти, за да произвеждат законопроекти в тази 
област, а през 1998 г. включват повечето от своите предложения в ре-
формата на законовата рамка за НПО3.

 1 Гражданското участие в публичните политики и местното развитие. Пълно-
ценно участие на НПО при формиране на стратегии за развитие на областно 
и общинско ниво. Програма „Демократична мрежа“, 2001, ДЕМ НЕТ, София, 
2001.

 2 Empowering Civil Society in the Fight against Corrruption in South East Europe, 
документ на ЦИД, 2001.

 3 Law Program 1996: Reforming the Legal Framework for NGOs and Adoption of the 
Law on Registeres Pledges, ЦИД, 1996.
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Така образуваното и контролирано гражданско общество става 
сфера на професионалистите от света на проектите. Очевидно е, че 
местните НПО все пак успяват да провеждат дейности, които подо-
бряват живота на гражданите. Става дума обаче за директен внос на 
практиките на advocacy campaign от американски тип и за инстру-
ментализация на НПО поради причини, определени като стратеги-
чески от think tanks и от техните донори.

Ето защо социологът Петя Кабакчиева пише, че гражданското об-
щество е едновременно особената обществена ситуация, която е про-
извела специфични групи и групови интереси, и в същото време – ре-
зултатът на идеологическа конструкция, която произлиза от измисля-
нето на тези групи1. Гражданското общество е конститутивен елемент 
на демократичния разказ за прехода, разбран като процес, проведен 
отдолу, в който НПО, представящи обществения интерес, са създава-
ни и поддържани от проектите. Това твърди и Стивън Сампсън:

На Балканите има стотици НПО, но малко гражданско об-
щество. Ефикасността на различните програми може да бъде 
илюстрирана чрез броя на реализираните проекти, сумата на 
изразходените средства, броя семинари или часове проведена 
подготовка...2

Гражданското общество всъщност е синоним на света на про-
ектите.

теорията за вътре/вън

себепредставянето на think tanks като притежатели на локално 
знание е съществен елемент от дискурса за оправдаване на ролята 
им на градители на демокрация, адаптирана към специфичните на-
ционални контексти. Познанието и демократичното ноу-хау вече не 
се представят като резултат от трансфер от Запад на Изток, а като 
диалектически обмен, при който идеята за центъра и за периферията 
е заменена с идеята за мрежата, в която всяка локална точка би могла 

 1 Б. Кабакчиева, цит.съч., стр. 31.
 2 S. Sampson, From Kanun...
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във всеки един момент да се превърне в център; в този случай би мог-
ло да има множество центрове едновременно. Локалните традиции 
вече не се представят като врагове на модерността и пречки за демок-
ратизирането, а като източник на автентичен опит, чието познаване 
допринася за трайността на демократичния консенсус, т.е. за устой-
чиво развитие (sustainable development) на демокрацията. Отноше-
нието вън/вътре се променя. От вносители на институционалната 
и юридическата парадигма на прехода експертите на think tanks се 
превръщат в износители на локалното знание в глобалната мрежа.

Следният откъс от интервю с директора на ЦЛС е показателен 
за съществуването на два етапа в кариерата му на експерт-анализа-
тор, белязани от промяната на езика, на който пише:

Тук институтът ти дава възможността да се намираш между 
различни места, между различни езици, между различни култури 
– хем си вътре, хем си вън... Например в България и на друго мяс-
то, в академичните среди и на друго място, в политическите сре-
ди и на друго място... Разбира се, плащаш съответната цена... 
С България най-големият проблем е, че средата е много тясна и 
отношенията се битовизират много лесно, минавайки през при-
ятелски и други отношения. Поради тази причина на всеки три 
години отивам в чужбина и прекарвам една година в изследвания, 
посещения... После трябва да се върна, за да не изгубя insight-а (по-
гледа ми за това какво се случва вътре)... Така е: от една страна 
се опитваш да обясниш в чужбина какво се случва тук, а от друга 
се опитваш да покажеш тук чуждестранната гледна точка – 
понякога трябва да доказваш, че тя не е непременно лоша или не-
съответстваща спрямо случващото се тук... През 1994–1995 г. 
пишех всичките си основни текстове на български за българска-
та публика. После, особено след 1998 г., повечето от сериозните 
ми публикации са на английски, защото академичната публика в 
България се интересува по-малко от тях.1 

Интересно е да сравним този откъс със статията, която екс-
пертът публикува в сборника на „Глоубъл Дивелъпмънт Нетуърк“ 

 1 Интервю с И. Кръстев, ЦЛС.
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– мрежа от think tanks, в която участва и ЦЛС и която, тъй като 
е близка до Световната банка, допринася за популяризирането на 
понятието местно знание (local knowledge). Текстът, публикуван 
през 2001 г., отбелязва промяна на „модата“ (fashion of the day), ко-
ято налага промяна на дискурса и на практиките на think tanks. Тъй 
като реториката на „Вашингтонския консенсус“ е изтъркана, думи 
като „пазар“ и „реформа“ са изгубили своята сила. Правителствата 
и политическите партии са подобрили капацитета си за изследва-
ния и за анализи. И ролята на „пазители на реформата“ вече не е 
ефикасна стратегия за аналитичните центрове в Източна Европа. 
Ако през деветдесетте години think tanks се опитват да възпитават 
националните „публики“, да обясняват и да налагат в политическия 
дневен ред на страните приоритетите и препоръките на Световна-
та банка и на МВФ, днес новата тенденция е да се прави обратното: 
„да се обясняват проблемите на публиката пред международните 
актьори“. Според Кръстев тази „инверсия е много обещаваща“, за-
щото „МВФ и Световната банка имат нужда от осведомени кри-
тики, а не само от приятелски партньори в Централна и Източна 
Европа“. Статията на Иван Кръстев, публикувана единствено на 
английски, е предназначена за членовете на мрежата GDN и за дру-
ги читатели от средата. Тя се превръща в списък с нови тенденции 
и дори с препоръки за промяна на стратегиите и на реториката на 
think tanks, въодушевени от промяната на реториката и на начина, 
по който Световната банка и други големи международни актьори 
представят сътрудничеството си с гражданското общество.

Така разбираме защо след 1998 г. неговите текстове са написа-
ни главно на английски, а не на български: те са предназначени не 
толкова за националното публично и политическо пространство, 
а за международните мрежи, в които think tanks се преобразуват в 
износители на „местното знание“. Тази промяна съвпада също и с 
края на институционалния преход в България, който според меж-
дународните експерти завършва през 1999 г.

Според Кръстев във фазата на демократичното консолидиране 
think tanks, които са изпълнили мисията си на пазачи на реформи-
те, трябва да се преобразуват в „градители на демократичния кон-
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сенсус“, да се ориентират към „създаване на мрежи и международна 
дейност“ с „подновен интерес към локалното познание“.

Кръстев твърди, че идеята за локалното познание е директно 
свързана с идеята за успеха на прехода: „Разбирането защо и как 
някои политики се провалят на локално ниво е в сърцевината на 
сегашните изследвания на think tanks“.

Всъщност това ново „инструктиране“ на теоретиците на пре-
хода предизвиква институционализирането и формализирането 
на един дискурс, който вече съществува на неформално ниво сред 
експертите-анализатори под формата на постоянно поставяне под 
въпрос на „тези международници, които са претъпкани с готови 
теории, но не могат на две магарета сламата да разделят “ – израз, 
който описва некомпетентността им за простите неща на място1.

Аргументирането на проектите постоянно се основава на до-
бавена стойност на локалната компетенция на експертите. Проек-
тът на ЦЛС Blue Bird2, който има за цел да анализира способността 
за демократична реконструкция на Балканите, започва по следния 
начин:

Сегашният дебат за Югоизточна Европа никога не е формули-
рал нуждата от произвеждане на знания и на иновационни идеи 
като самостоятелен проблем. Международната общност не 
признава липсата на локално знание като важна пречка пред ус-
пеха на реконструкцията.

Проектът Blue Bird предлага да се прокара мост между локал-
ния опит и международната общност чрез четири изследователски 
групи и четири институции на знанието – Collegium Budapest, 
Central European University, New Europe College в Букурещ и Цен-
търа за либерални стратегии в София. Залогът не е „реконструк-
цията“ на Балканите, а „повторното им изобретяване“, основано на 
ресурсите на локалното знание.

 1 Интервю с К. Станчев, ЦЛС.
 2 Вж. I. Krastev, SEE Initiative – Blue Bird, Agenda for Civil Society in Southeastern 

Europe, Project Paper, София, 2003.
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Заключенията на проекта подчертават важността на граждан-
ското общество и подчертават идеята, че аналитичните центрове 
трябва да допринесат за изграждането на мрежи и самоорганизи-
рането на това общество. Понятието локално знание довежда до 
нова мода проектите, за която Иван Кръстев вече говори в статията 
си за мрежата GDN:

Локалното знание е знанието за идиоматичните структури на 
живота, а think tanks се опитват да артикулират това знание. 
Тази тенденция може да бъде открита най-вече в промените на 
техния дневен ред и на дейностите им за изграждане на местни 
коалиции1.

Всъщност става въпрос за всички проекти за укрепване на ор-
ганизационните структури и за създаването на коалиционни мре-
жи от НПО, които отреждат на think tanks ролята на градители на 
демокрацията отдолу.

В същата статия откриваме и директно позоваване на проекти-
те за коалиране на НПО в областта на борбата против корупцията. 
Локалното знание с максимална добавена стойност в действител-
ност позволява да се познава функционирането на корумпираните 
пазари, които фаворизират местния бизнес и са голяма пречка пред 
чуждестранните инвестиции. Иван Кръстев критикува използване-
то на антикорупционните кампании и коалиции като инструменти 
за икономическо влияние, използвани от Световната банка за за-
щита на интересите на американския бизнес. В същото време не-
говият институт предлага „да се подпомогне проникването на аме-
риканските инвестиции в България чрез осигуряването на ценно 
локално знание, анализи на възможностите, а също и преодоляване 
на пречките като бюрокрацията и корупцията“2.

Ако сравним дискурса на Иван Кръстев от нашите разговори 
със статията му, предназначена за вътрешна употреба в средата на 

 1 I. Krastev, Post-communist think thanks..., р. 158.
 2 Вж. проекта на U.S. – Bulgaria Task Force, организиран от ЦЛС заедно с The 

Center for Strategic and Internatonal Studies un Washington (CSIS) – вътрешен 
документ на ЦЛС, София, 2001 г.
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международните think tanks, и с реториката на проектите на ЦЛС 
и неговите позиции по време на дебатите в сп. „Разум“, ще откри-
ем, че Кръстев използва дискурса за локалното знание от различ-
ни позиции. Тези позиции го ситуират едновременно като част 
от международната общност и като представител на местния кон-
текст. Той е едновременно този, който налага новите тенденции, 
продиктувани от промяната на политиката на Световната банка, и 
този, който претендира за автентичната роля на представител на 
локалното знание.

театърът на прехода?
теорията „хем си вътре, хем си вън“, непрекъснатото преобръща-
не на отношението вътре/вън, променящото се позициониране 
на think tanks ту като агенти, ту като актьори на прехода, ту като 
вносители, ту като износители на знание и на ноу-хау, се оказват 
важни ключове за разбирането на легитимационните стратегии в 
национален и международен план.

В заключение ще дам няколко примера, които показват, че тези 
стратегии съзнателно са използвани от българските анализатори. 
От позицията на социални инженери или политически маркетин-
гови агенти, те непрестанно избират най-ефикасната роля, за да 
продължат да упражняват влияние в една бързопроменяща се по-
литическа и медийна среда.

На въпроса дали вярва в либерализма като единствено валидна 
теория за развитието на България, Д.К. (ЦЛС) отговаря:

Либерализмът... Беше необходимо да го защитаваме в началото 
на прехода. Защото беше обратното на миналото, на центра-
лизма, на комунистическата система. Трябваше да сме от една-
та страна, за да се борим срещу другата. Но не бяхме... не тряб-
ва да се вярва, че сме били религиозни ултралиберали. Можахме 
да ограничим този либерализъм, но след това, едва когато вече не 
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се страхувахме от връщане назад. България по природата си е 
колективистка и егалитаристка страна. Аз съм оптимист...1 

Според Дайнов подобни прагматични „сметки“ са причината 
за радикалното политическо поведение на СДС:

За да форсира избора между социализма и западното общество, 
СДС е принуден да прокарва разделителни линии, за да отчленя-
ва нещата едно от друго, да клейми и напада2.

След като обаче конфронтацията БСП–СДС вече не е актуал-
на и след като институционалният преход вече се смята за приклю-
чил, Иван Кръстев намира за уместно да инициира нов тип дебат за 
лявото и дясното в средите на think tanks3:

За мен това беше напълно противоестествено [става дума за лип-
сата на друга идеология освен либералната]... Трябва да има си-
метрия, трябва да има аргументи. За мен по принцип ролята на 
think tanks е да се опитват да превеждат някои противопоставя-
ния на езика на аргументите... Въпросът е да бъдат формулирани 
разлики... леви и десни аргументи... Но те започнаха по различен 
начин (фондация „Отворено общество“)... в действителност чрез 
организации като ЦИР, които по една или друга причина са мно-
го повече на страната на Вашингтонския консенсус, отколкото 
ние (при нас това става чрез малки проекти, които като цяло се 
вдъхновяват от него... при тях – по напълно нормативен начин). 
Или пък Красен (think tank-а ИПИ), който прие ултралиберална 
позиция, мислейки, че обществото има нужда от нея.

Прагматичният избор на едно или друго позициониране или 
идеологическа роля може да бъде също резултат от лична сметка, 
свързана с кариерата. Ето например как един от най-ревностните 
критици на държавния модел от периода 1995–1997 г. защитава 
идеята за силната държава след идването на власт на правителство-
то на СДС, на което самият той е един от основните съветници:

 1 Интервю с Д. Кюранов.
 2 E. Дайнов, Дебатът...,  стр. 387.
 3 Интервю с И. Кръстев, ЦЛС.
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Разрушаването на тоталитарната система по време на тази 
първа фаза на реформите се оказа разрушаване на държавните 
институции в полза на едно абстрактно „гражданско обще-
ство1.

А когато моралният и прагматичният избор влизат в конфликт, 
Иван Кръстев ясно застава на страната на прагматичния избор. 
Защитата на бомбардировките на НАТО по време на Косовската 
криза според него няма нищо общо с етиката:

Аз защитавах бомбардировките не защото мислех, че това беше 
справедлива политика или не знам си там какво друго клише... 
Дори мисля, че тя съдържа известна несправедливост от морал-
на гледна точка. Но пък мислех, че това беше най-доброто, кое-
то можеше да се направи в този момент за България... Това беше 
роля, която ЦЛС трябваше да изпълни в дадения контекст...2

Важно е да се подчертае, че изборът на роли, който експертите 
на think tanks правят, не зависи само от напълно оригинална лична 
стратегия. Макар и в разговорите ни те да претендират, че са авто-
ри на тези стратегии, в крайна сметка те са само посредници, които 
адаптират политики, замислени на полето на международния пазар 
на демократизацията, към ситуациите в местното общество. Тях-
ната способност за влияние зависи от глобална конюнктура, която 
надхвърля техния свободен избор и която определя ролите на екс-
пертите на think tanks в други страни по света, в т.ч. в Централна и 
Източна Европа.

Описвайки ситуацията на интелектуалците, на civil magi и на 
експертите в Полша, Мариан Кемпни3 говори за същото умножа-
ване/объркване на практикуваните от класата на „знаещите“ зна-
нието роли в условията на много бързите социални и политически 
промени. Това умножаване на ролите всъщност е последствие от 

 1 O. Minchev, „Organised interest sunk first Reform Attempt“. – In: „Insider“, 
Special Issue,Sofia, 1998, р. 18.

 2 Интервю с И. Кръстев, 2003 г.
 3 M. Kempny, „Between Tradition and Politics: Intellectuals after Communism“, 

стр. 151–167. – In: A.Bozok, Intellectuals..., р. 151–167.
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тяхната позиция на медиатори между множество среди, контексти 
и власти. Така експертите на think tanks произвеждат дискурси и 
играят роли, които ги легитимират в множество контексти навед-
нъж, тъй като, както отбелязва Лиляна Деянова, те са „легитимни 
в множество мрежи и са признати като посредници от множество 
главни „субекти и актьори“ на прехода“1. Тя отбелязва също, че бъл-
гарският преход не е създал условия за преминаване от театрали-
зираната – „бутафорната“ – публичност от времето на социализма 
към модерната и критична публичност. Можем да продължим това 
разсъждение, като се попитаме дали think tanks не участват в ново 
театрализиране на една сложна публичност, която смесва нацио-
налното и международното ниво. Играейки едновременно ролята 
на елитите и на народа (въплътен във и представен чрез фикцията 
„гражданско общество“), ролята на чужденеца и тази на местния 
човек и т.н., можем да се запитаме дали think tanks в крайна сметка 
не съдействат за настаняването в България на идеологията на уп-
равляемостта? Философът д-р Дюфур окачествява тази идеология 
като „опасна клопка срещу демокрацията“2 в полза на управлението 
на обществения живот спрямо личните интереси. Претендирайки, 
че „слага край на старата йерархична власт“ и „свързва управлява-
щи и управлявани в една и съща динамика“, тя според него цели „да 
разруши единственото пространство, където индивидите могат да 
имат достъп до демокрацията: ставайки граждани [на една държа-
ва] и преставайки да бъдат прости представители на личните инте-
реси“. Този въпрос всъщност е един от тези, които имплицитно или 
експлицитно се поставят навсякъде в тази книга. Следващата глава 
има за цел да опише и да анализира средата и митовете за генези-
са на българските think tanks. Ще се опитам да опиша контекста, 
който позволи на техните експерти да обсебят ролята на предста-
вители на гражданското общество и да се превърнат в „гурута на 
българския преход“.

 1 Л. Деянова, цит.съч.
 2 D-R. Dufour, Le Divin Marché..., р. 161.



глава 3 

люлката на гурутата на демокрацията

1. интелектуалците по пътя на политиката

ерата на екСпертите

Думата „think tank“ не е навлязла във всекидневния език в 
България, нито пък във Франция, за разлика от много други 
страни. Дори в академичните, политическите или неправи-

телствените среди често ми се е случвало да обяснявам на събесед-
ниците си нейния точен смисъл, въпреки че може би са чували, но 
не са я запомнили или използвали. Говори се за НПО, за експертни 
институти (като например тези на Иван Кръстев, Огнян Минчев и 
т.н.), за „сини експерти“ (свързани с либералната партия СДС), но 
думата като такава се употребява от много малък кръг „посветени“. 

Датата или периодът на тяхната поява също е факт, който се ко-
ментира само от близките им кръгове. Не става дума за точно дати-
ране на създаването на един или друг think tank (дори и да се знае, 
че първият think tank, ЦИД, е създаден през 1989 г.), а по-скоро 
за един неясен момент, определян като „началото на think tanks“, 
който голяма част от моите събеседници полага в средата на девет-
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десетте. Според тях по това време think tanks се появяват като раз-
лични от обикновените НПО структури. Те заемат отделна ниша 
и специфично поле – това на експертите-медиатори и лидери на 
проекти, финансирани от американски фондации или европейски 
институции, близки едновременно до академичните, политически-
те, медийните и бизнесните средите.

Според Стефан Попов1, директор на институт „Отворено об-
щество“ в София, бивш член на think tank-а ЦЛС, think tanks се по-
явяват със създаването на ЦЛС през 1993 г. За него ЦЛС е „think 
tank-ът модел“:

През средата на деветдесетте всеядните НПО започнаха наис-
тина да се специализират. През 1993 г.се появяваха think tanks, 
които щяха да станат истински think tanks, ако успееха да оце-
леят и да се стабилизират финансово. Това стана през 1996–
1997 г. Периодът 1997–2001 г. беше време на стабилизиране на 
тези от тях, които развиха големи проекти и важни междуна-
родни мрежи. По-нататък ще видим...2

Иван Кръстев, директор на ЦЛС и автор на множество статии 
за think tanks, и Лилянa Деянова, социолог, критикуващ интелекту-
алния монопол на think tanks, имат едно и също мнение за периода 
на появата на think tanks: средата на деветдесетте. За Деянова „ера-
та на експертите на think tanks идва след тази на ценностно ангажи-
раните интелектуалци от началото на прехода3.

Опозицията между фигурата на интелектуалеца и тази на екс-
перта се явява под множество форми в голям брой разговори, ко-
ито се отнасят до създаването на think tanks или, по-общо казано, 
до развитието на интелектуалното поле по време на прехода. Двете 
фигури често са противопоставени като битуващи по едно и също 
време (Кьосев) или като последователност на различни „ери“ (Дея-
нова, Кръстев). В спомените си за интелектуалните кръгове отпре-

 1 Интервю през септември 2002 г.
 2 Идването на Симеон Сакскобургготски на власт през 2001 г. притеснява 

много експерти и представители на think tanks.
 3 Интервю с Л. Деянова, социолог.
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ди 1989 г. Кьосев говори за експерта и за интелектуалеца като за 
единствено признатите от посткомунистическото общество пуб-
лични фигури. Според него става дума за две реторики на истина-
та, за две матрици на нейното произвеждане и разпространяване. 
Интелектуалецът практикува един вид хипертрофиран дисидент-
ски дискурс, който непрекъснато има нужда да поставя на сцената 
метафизическата битка с комунистическия враг, а експертът симу-
лира специализирани процедури и „изпробвани стратегии“ за раз-
решаване на проблемите на обществото.

Според Деянова от средата на деветдесетте години фигурата 
на интелектуалеца парезиаст1 губи своята символна роля в публич-
ното пространство, което вече е доминирано от експертния език на 
лидерите на think tanks. Промяната става чрез „идването на власт“ 
в медиите на нов език, който не говори вече от името на истина-
та, а от името на процедурата. Този език вече не комуникира чрез 
открити писма, а чрез „сценарии“ със странни имена („сценарият 
Холбрук“, „сценарият Текила“, „сценарият Косово“ и т.н.). Според 
Деянова става дума по-често за пропаганда, прикрита под наимено-
ванието експертен дискурс, изпъстрен с думи като: „парадигма за 
демократизация“, „политически дневен ред“, „лобиране“, „социален 
либерален договор“, „policy making process“, или просто „policy“.

Същото това развитие е интерпретирано от Иван Кръстев 
като рационализиране на дискурса на интелектуалците в Източна 
Европа, които според него започват да пишат своите трудове за 
либерализма под формата на policy papers, за да запазят влияние-
то си и най-вече, за да запазят либералния консенсус за демокра-
тичните реформи. Според Кръстев през 1993–1994 г. think tanks 
се превръщат в спасители в момент, когато либералните интелек-
туалци (които са проповядвали свободата на словото, плурализма, 
правата на човека и един вид трети икономически път), а също и 

 1 „Парезиастичната практика“ се е развила във философските училища в Древ-
на Гърция, за да се превърне в основното качество на учителя, на философа. 
„Парезията“ е връзка между това, което казваме, и това, което правим (и сме). 
Пареазиастът е човек, който е признат, че казва истината, тъй като самият 
му начин на живот свидетелства за това.
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технократите, привърженици на шоковата терапия, изгубват дове-
рието на обществото. Така, реагирайки срещу неуместните идеи на 
интелектуалците и арогантността на технократите, коригирайки и 
събирайки техните два стила think tanks пораждат „стратегия от 
второ поколение за запазването на либералния дневен ред, поли-
тика, обърната едновременно към правителството и към хората“1. 
Според Кръстев think tanks се появяват вследствие на опита на ин-
телектуалците и на технократите да запазят влиянието си в проце-
са на вземане на решения. Той счита, че това обяснява защо „think 
tanks в България са пълни с философи и реформатори от първо по-
коление, а не със социални анализатори като тези в [американския 
think tank] Brookings“2.

Иван Кръстев обаче не уточнява кой български think tank 
принадлежи на средата на либералните интелектуалци или на тех-
нократите. Той не уточнява също и как се е случила трансформа-
цията на елитите, довела до създаването на think tanks. В моите 
разговори с него директорът на ЦЛС избягваше да говори за своя 
собствен път или пък за този на своите колеги (среда на произход, 
кариера и т.н.) и се опитваше да се придържа към общия анализ 
на полето на think tanks и тяхното функциониране. Вижданията на 
Деянова и Кьосев (за преминаването към ерата на експертите), по-
ради липса на дълготрайно изследователско наблюдение, се огра-
ничават до констатации, без да обясняват цялата сложност на про-
цесите на прехода и на трансформацията на елитите, пораждащи 
появата на think tanks.

Така статиите и разговорите, които натрупах в началото на 
проучването си, идентифицираха логиката на появата на think tanks 
като общ преход (в средата на деветдесетте) от интелектуалска към 
експертна ера и (или) като възход на някои НПО, които успяват да 
станат много влиятелни.

 1 I. Krastev, The Liberal Estate..., р. 283.
 2 Името на американския think tank, стигнал до своя апогей по времето на 

епохата на Кейнс.
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Всеки лидер на think tank описва раждането на собствената си 
НПО като създаване ex nihilo, породено от желанието на дадена 
група приятели, искаща да спаси либералния консенсус, да запълни 
пропуските на държавата или на университета, да структурира и 
рационализира политическите дебати, да подпомогне писането на 
законите, да модернизира страната и т.н.

Дълго време бях водена от представата, която обяснява появата 
на think tanks като постепенно специализиране на някои НПО, ко-
ито започват работата си в еуфорията на подпомогнатите от запад-
ни организации и фондации проекти. Постепенно те се специали-
зират в дейности, характерни за think tanks (според американския 
модел), и така заемат една специфична ниша на НПО – аналитични 
центрове.

Тази логика обаче, която се налага чрез разказите на лидерите 
на think tanks, не може да обясни защо някои НПО се превръщат 
в think tanks, докато други западат и продължават да съществуват 
като „обикновени“ НПО. Представена само като специализиране 
и успех, разликата между един think tank и една „обикновена“ НПО 
се оказа механична и неубедителна. Анализирайки интервютата и 
някои текстове на членовете на think tanks (проекти, брошури, ста-
тии), си дадох сметка, че това обяснение се налага, за да се леги-
тимира ролята им на лидери, за която think tanks претендират по 
отношение на други НПО и по отношение на гражданското обще-
ство като цяло. Идеята за успеха (един вид социален дарвинизъм) 
замество необходимостта от това те да бъдат избрани. Избира ги 
не обществото, а „естествения“ процес на селекция. Дискурсът в 
случая заменя реалните с един вид символични избори, за да опра-
вдае доминантната позиция на think tanks в „пирамидата“ на граж-
данското общество. (Наистина става дума за откриването на един 
парадокс, защото гражданското общество по принцип не се пред-
ставя като йерархично организирана общност).

Малко по малко си дадох сметка, че е необходимо да прове-
да разговори със „свидетели“ на първите стъпки на експертите на 
think tanks. Направих също повече или по-малко успешни опити 
да задълбоча някои разговори с лидери на think tanks по посока на 
тяхната лична история и на първите стъпки на техните организа-
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ции, за да възстановя липсващите парчета от контекста, включител-
но детайлите от тяхното минало, които „притеснят всички, които 
не познават в дълбочина реалностите на комунистическата и на 
посткомунистическата политика“1. В току-що цитираната статия 
Иван Кръстев ни съобщава, че директорът на ИПИ e философ, 
специалист по Кант, а директорът на ЦСП е историк, известен с 
трудовете си за Троцки. За него даването на повече информации 
би означавало обаче да се разкрие тайно учение пред непосветени. 
Така с помощта на множество разговори и съпоставяне на интер-
вюта трябваше да продължа изследването на това „минало“, което 
според Кръстев може да бъде интерпретирано погрешно от страна 
на тези, „които не познават в дълбочина реалностите на комунис-
тическата и посткомунистическата политика“.

историята на средите на експертите в началото на прехода и на 
биографиите на лидерите на think tanks деконструира някои мито-
ве, върху които се опира реториката на тези организации: антико-
мунизмът (сред членовете на think tanks има бивши членове на БКП 
и бивши служители на Института за история на БКП, който е бил 
директно свързан с Централния комитет на партията), вроденият 
им антитоталитаризъм и враждебността срещу държавата по прин-
цип (родителите на повечето от тях са част от комунистическата 
номенклатура), народният и напълно справедлив характер на де-
мократичния устрем след 1989 г., който ги изкарва на сцената като 
неизбрани представители на народната воля (think tanks по-скоро 
се явяват продукт на трансформацията на старите елити) и т.н.

Не се опитвах да реконструирам една история, която да разо-
бличи дадени личности и да постави под съмнение техните насто-
ящи позиции, а просто да опиша изтласканата и непризната от на-
стоящия дискурс на лидерите на think tanks сложност на ситуация-
та. Чрез разкази на хора, в една или друга степен близки до средите 
на think tanks, се опитах да възстановя някои страни от устната ис-
тория на приятелските и професионалните кръгове и среди на екс-

 1 I. Krastev, The Liberal Estate..., р. 284.
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пертите на think tanks. Нишката на тези разкази впоследствие ми 
позволи да свържа елементи от разговорите ми с членовете на think 
tanks, които дотогава бях оставила настрана. Това упражнение ми 
помогна да разбера специфичната позиция на тези организации – 
дълбоко политическата им природа, тясно свързана с процеса на 
прехода, с преразпределянето и приватизирането не само на мате-
риалните, а също и на символичните ресурси, както и с преобразу-
ването на бившите политически и академични елити след 1989 г.

Първоначалната констатация на моето проучване – а именно, 
че лидерите на think tanks са органично свързани със СДС, който 
претендира, че представлява дясното политическо пространство 
след 1989 г. – също беше преосмислена, за да се покажат сложни-
те връзки между think tanks и реформаторските елити в БСП чрез 
историята на дисидентството и на първите години на политическа-
та и интелектуалната еуфория след 1989 г. В разговорите ми про-
пускливостта на човешките мрежи често бе отричана посредством 
дискурс, стигматизиращ комунистическата епоха и левите идеали 
като цяло. Подобна логика на близост-отричане характеризира 
също отношението на лидерите на think tanks към академичната 
и интелектуалната среда, от която произлизат. Сравнявайки тези 
два дискурса с практиките и конкретната история на лидерите на 
think tanks, стигнах до хипотезата, че става дума за дискурси, които 
имат тенденцията да идентифицират мястото и легитимността на 
think tanks чрез непрекъснато противопоставяне, чрез идентично-
стни опозиции, които се базират на несъществуваща в практиката 
„чистота“.

Дори и преходът от интелектуалския към експертния дискурс 
да е до голяма степен обективен факт, констатиран от множество 
изследователи по социални науки в България, опозицията интелек-
туалец – експерт също е един от основните мотиви на реториката 
за легитимност на самите think tanks, които, както ще видим по-на-
татък, редуват експертния, интелектуалния и активисткия дискурс 
според нуждите на съответната ситуация.

Ето защо, за да опишем произхода на think tanks, е необходи-
мо да се върнем още по-назад от средата на деветдесетте – период, 
за който първоначално говореха всички мои събеседници. Важно 
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е да започнем с периода преди 1989 г., когато интелигенцията от 
българската столица създава първите дисидентски и полудисидент-
ски кръгове, в които откриваме някои млади и амбициозни универ-
ситетски кадри, които по-късно ще станат основатели на първите 
think tanks. Става дума както за първите политически дисидентски 
движения, така и за т.нар. алтернативни университетски кръгове, в 
които се преплитат политически и интелектуални мотивации. Те 
са съставени от интелектуалци с голям социален капитал. От тези 
среди произлизат също и политици на промяната от първите го-
дини на прехода, а също и „повечето от момчетата от think tanks, 
чиито майки и бащи-комунисти им бяха осигурили добър старт в 
новия демократичен живот“1. И така, ще се опитам да опиша кръго-
вете, от които произхождат, както и първите кариерни трамплини 
на тези „момчета“, като същевременно се опитам да разбера защо 
някои от моите събеседници продължават да ги наричат „малки 
момченца“ или „новородени“...

диСидентСтво и thInk tanks: „интелектуална оргия“  
под заСлона на влаСтта

Българската интелигенция, която участва активно в процеса на 
десталинизация през петдесетте и шестдесетте години на ми-

налия век, продължава да поддържа климат на критична рефлексия 
спрямо системата през цялата комунистическа епоха. При това тя 
така и не поражда организации за вътрешна идеологическа съпро-
тива срещу социализма, подобни на движенията от шестдесетте и 
седемдесетте в Централна Европа и Съветския съюз. През първите 
години на прехода това положение поражда същински комплекс 
за непълноценност и за вина, видим в множество изказвания на 
интелектуалци. Всъщност за разлика от „интелектуалеца“, който 
отразява ценностите на индивидуалната свобода и на западния ин-
дивидуализъм, „интелигенцията“ е групово понятие, което се поя-

 1 Интервю с Г. Г., политолог и политически съветник.
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вява тъкмо през сталинската епоха, за да опише „специфичен слой 
от населението, който създава съдържанието на езика на властта“1. 
През 2004 г. българският социолог Андрей Райчев („Господин ле-
вия think tank“2), който поради „успешното си пребоядисване“ вече 
няма комплекси от произхода си, свързан с бившата номенклатура, 
си позволява да констатира:

Ето защо е илюзия, че интелигенцията е най-жестоко пострада-
лият слой при социализма. Това не е истина. Илюзията иде от-
там, че интелигенцията документира най-добре своето страда-
ние, защото владее изразните средства... Към края на социализма 
този социален слой сериозно мисли себе си като гробокопач на 
социализма – до степен да се самоописва и изживява като „чуж-
денец“ в подопечното си общество. Бидейки рожба и живителен 
извор на социализма, този слой тръгва да самоосъзнава себе си 
като автор на демократизация и ликвидатор на социализма. С 
това самосъзнание интелигенцията влиза във финалната сделка 
на системата. У нас тя се свежда до едно изречение: легитима-
ция чрез противопоставяне3.

Българското дисидентство се появява късно, през 1988 г., ко-
гато „перестройката“ на Горбачов вече е навлезнала в радикалната 
си фаза – „ерата на гласността“4. Дисиденстното също е оспорван 
статут. Трудно е да се обясни внезапната поява през 1990 г. на един 
жлъчен антикомунистически дискурс, използван от голям брой ин-
телектуалци, НПО и think tanks, които не са съществували преди 
падането на Берлинската стена. Липсата на организирано диси-
дентство в началото на осемдесетте, както и връзките на тези, кои-
то са останали в историята като „признати дисиденти“ с партията 
и номенклатурата, прави терена на дискусията много двусмислен 
и неудобен.

 1 A. Райчев, K. Стойчев, Какво се случи? Разказ за прехода в България 1989–2004, 
София, 2004, Изток-Запад, стр. 216.

 2 Така го наричат иронично част от неговите колеги в средите на think tanks.
 3 A. Райчев, K. Стойчев, цит.съч., стр. 216–217.
 4 E. Калинова, И. Баева, цит.съч., стр. 139.



194 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

В много от разговорите ни моите събеседници подчертават 
връзките на лидерите на think tanks със средите на дисидентската 
интелигенция, като едновременно с това подчертават факта, че ста-
ва дума преди всичко за привилегировани среди на номенклатура-
та, а не за „истински дисиденти“. Периодът на прехода е период на 
трансформация на елитите, по време на който битките за легитим-
ност, за икономическо и социално оцеляване на интелигенцията са 
решителни. Поради тази причина термини като дисидентство или 
номенклатура носят силен символичен, често конфликтен заряд, 
докато на практика тяхното разделяне е почти невъзможно.

анкетата се ограничава с това да покаже връзките на някои чле-
нове на think tanks с дисидентските среди в най-широкия смисъл 
на думата – от политическите организации до „полудисидентските“ 
университетски кръгове – с цел да се покажат социалният произход 
и пътищата, които по-късно мотивират дискурсите и практиките 
на think tanks. Но в същото време да се уловят залозите на процеса 
на „създаване“ на гражданското общество, което се появява в края 
на осемдесетте години.

диСидентСките политиЧеСки организации

В началото на 1988 г. се създават Независимото дружество за за-
щита на правата на човека в България, което обаче не добива попу-
лярност, и Комитетът за защита на религиозните права, свободата 
на съвестта и духовните ценности и Независимият профсъюз „Под-
крепа“. Техният основен недостатък е, че са създадени в провинци-
ята, а не в столицата, където се концентрира целият политически и 
културен живот на страната.

Първата дисидентска организация се създава по повод на сери-
озен екологичен проблем – замърсяването на град Русе с хлор от ру-
мънски завод на другия бряг на Дунав. Той тревожи сериозно влас-
тта и мобилизира голяма част от българската интелигенция. Става 
дума за Обществения комитет за защита на град Русе, основан по 
време на премиерата на „Дишай“ – документален филм, показващ 
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трагичните последици от замърсяването на града. Комитетът съ-
бира киноартисти като Петър Слабаков, представители на Съюза 
на българските художници (сред основателите срещаме името на 
Светлин Русев – художник, близък на управляващата върхушка), 
видни представители на спортните среди като Нешка Робева, из-
вестни журналисти като Соня Бакиш, изследователи и професори 
от Института по социология, Института по философия, Институ-
та по ядрена енергетика, от факултета по физика и т.н.

След създаването си Комитетът за Русе няма активна дейност, 
но неговите организатори създават други организации, които 
бележат кратката история на българското дисидентство – „Еко-
гласност“, създадена през април 1989 г. от актьора Петър Слабаков, 
и Клубът в подкрепа на гласността и преустройството в България, 
основан през ноември 1988 г. в СУ „Климент Охридски“ от 81 ин-
телектуалци, сред които бъдещият президент Желю Желев, автор 
на дисидентската книга „Фашизмът“.

Заради участието на Желю Желев и други личности, които 
бележат българската политика след 1989 г. като бъдещия вицепре-
зидент Блага Димитрова, „Клубът...“ символизира българското ди-
сидентство, но също и основната му слабост – тясната му връзка с 
комунистическата партия. Клубът за гласност се обявява не срещу 
социализма, а за неговата реформа в духа на гласността, появила 
се с промените в СССР. Неговата реторика се основава на челната 
роля на българските интелектуалци, които, по примера на колегите 
си от Централна и Източна Европа, се представят като светска со-
циална група от избрани лица, носители на политическа и морална 
мисия.1 Те се идентифицират с движенията на интелектуалците от 
Централна Европа от седемдесетте и осемдесетте, като „Харта 77“, 
и с идеологията за създаването на ново гражданско общество, ос-
новаващо се на съблюдаването на правата на човека.

Някои доклади на Министерството на вътрешните работи 
също говорят за близост между тези организации и централноев-
ропейските дисидентски движения. Те описват ситуацията в ди-

 1 Вж. A.Bozoki, Intellectuals and politics, р. 184.
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сидентските асоциации от гледната точка на властта, която следи, 
но се опитва и да контролира, и да манипулира тяхната дейност. В 
доклад от 23 декември 1988 г. началникът на Шесто управление на 
дирекцията на Държавна сигурност генерал Мусаков отбелязва:

Ако вземем предвид широката подкрепа на западните пропа-
гандни центрове, както и случилото се в другите социалисти-
чески страни, бихме могли да очакваме много скорошно мобили-
зиране на част от интелигенцията в алтернативно движение, 
което би имало за цел дискредитирането на държавната власт 
и нейната реформаторска линия, по подобие на движения като 
„Харта 77“ в Чехословакия или KOS-KOR  в Полша.1

Връзката с централноевропейските дисидентски движения и 
с идеологията на гражданското общество и на правата на човека 
заема важно място в реториката на българското дисидентство, а 
също и в реториката на неправителствения сектор и на think tanks 
след 1989 г. Оттам тръгва логиката на непрекъснатото сравняване 
на България със страните от Централна Европа, която след това 
се обяснява със закъснението в процесите на демократизиране-
то, приватизацията и европейската интеграция на страната чрез 
изаставането, наследено от седемдесетте години на миналия век, а 
дори и отпреди това, от ХIХ в. Това позволява на Централна Евро-
па да създаде същинско гражданско общество, за разлика от Балка-
ните.

Друга важна връзка, която пресича времето и свързва диси-
дентските движения от 1988–1989 г, с бъдещия неправителствен 
сектор, включително и с think tanks, е подкрепата, която интелек-
туалците-дисиденти получават от страна на „западните пропаганд-
ни центрове“, споменати по-горе от генерал Мусаков. Става дума 
за подкрепата от западните правителства посредством тайните 
им служби, както и посредством западните радиостанции и пре-

 1 Шесто управление срещу неформалните организации в България 1988–1989. 
Документален сборник от архивите на Министерството на вътрешните ра-
боти и на Централния дъпжавен архив, София, 1999, Скорпион, фондация 
„Желю Желев“, стр. 79.
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са. След 1989  г. тази подкрепа се преобразува и придобива леги-
тимната форма на международна помощ, давана от американски и 
европейски филантропски фондации, както и от различни запад-
ни международни организации. В същото време тя продължава да 
бъде тълкувана от някои като „външна манипулация“ или „чужд за-
говор“, който използва think tanks като пропагандни агенти.

В бележка, отнасяща се до подготовката на посещението на 
френския президент Франсоа Митеран в България през януари 
1989 г., Георги Танев пише: „Спекулирайки с целите на гласността 
и на перестройката, различни делегации и представители на наци-
онални, международни, правителствени и неправителствени орга-
низации зачестиха посещенията си в нашата страна, придружени с 
молби за информации относно въпроса за „правата на човека“ и за 
„гражданските свободи“...1“

Членовете на дисидентските организации търсят също и под-
крепата на международните организации и на западните медии, 
за да засилят легитимността си вътре в страната и за да се пред-
пазят от режима, на който по този начин би му било по-трудно 
да предприеме репресивни мерки срещу тях. Те дават интервюта 
пред пропагандни радиостанции, които имат емисии на български 
език от времето на Студената война, като например „Дойче Веле“ 
и „Свободна Европа“2, а и също и пред вестници като „Льо Монд“ 
и „Либерасион“3. Членовете на дисидентските организации под-
държат кореспонденция и са канени на някои форуми на междуна-
родни организации за правата на човека като „Helzinki Watch“ във 
Виена4, което им позволява да заплашват властта – и да преговарят 
с нея – поради възможността да предизвикват международни скан-
дали.5

В един от тези доклади генерал Мусаков цитира изказването 
на Деян Кюранов, член на Клуба за гласност и преустройство, кой-

 1 Пак там, стр. 128.
 2 Пак там., стр. 272.
 3 Пак там, стр. 154.
 4 Пак там, стр. 203, 272.
 5 Пак там, стр 265.



198 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

то по-късно става член на think tank-а ЦЛС, относно тактиката на 
организацията по отношение на външната помощ: „Според Деян 
Кюранов най-важната дейност на Клуба е „външната атака“. Според 
него клубът е политическа, а не бюрократична организация, която 
има свободата да избира сама (а не в съгласие с правителството) 
политическите си приятели и сътрудниците си (той има предвид 
чуждестранните радиостанции)“1. Връзките с радиостанциите от 
времето на Студената война могат да бъдат открити и в think tank-а 
ЦИД, който след 1989 г. приема и развива на български език серия 
от чуждестранни радиостанции, сред които и „Гласът на Америка“ 
в Европа (VOA Europe). Агенция Ройтерс, която дава началния 
капитал на вестник „Капитал“, близък до българските think tanks, 
също играе интересна роля през периода непосредствено преди и 
след 1989 г.2.

И най-накрая, връзката между дисидентските организации и 
бъдещия неправителствен и think tank сектор може да бъде уста-
новена също и с помощта на темите, които се появяват още преди 
1989 г. и които определят основните насоки на бъдещите им про-
екти. Клубът за гласност и преустройство основава шест секции за 
размишление: 1) човешки права и граждански свободи; 2) еколо-
гия; 3) състояние на икономиката (нуждата от бъдещи реформи); 
4) демографски проблеми (занимаваща се предимно с проблемите 
на турското малцинство в България; 5) проблемите на българската 
история (изпреварват се проектите за пренаписване на национал-
ните истории на Балканите; 6) проблемите на българската култу-
ра.3 Тук бихме могли да привидим един вид ембрион на работната 
програма на бъдещ български think tank.

Наследственността на темите е свързана с наследственост и 
на кадрите, която всъщност е най-интересна за моето етнографско 
проучване. С нейна помощ то би могло да установи връзките меж-
ду дисидентското движение на интелигенцията през 1988–1989 г. и 

 1 Пак там, стр. 126.
 2 Интервю със Станка Тошева, зам.-главен редактор на в-к „Капитал“ (1993–

1997), и свидетелство на интервюиран (без възможност да бъде цитиран).
 3 E. Калинова и И. Баева, цит.съч., стр. 144.
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средата на експертите на think tanks от деветдесетте години. Срав-
няването на някои писмени източници, които изучават процесите 
на прехода, с взетите от мен интервюта ми помогна да установя 
част от директните връзки (членове на think tanks, които участват 
директно в дисидентските организации), а също и недиректните 
връзки (свързващи някои лидери на think tanks с лица, участвали в 
дисидентските движения).

пътят на деян кюранов

случаят на Деян Кюранов (членството му в think tank-а ЦЛС, в 
Клуба за гласност и преустройство, свързаността му с дейността на 
Екогласност и социалният му произход) е един от най-интересните 
примери за сложните връзки между номенклатура, дисидентство и 
think tanks. Неговият път след 1989 г. пресича почти всички среди 
на произход на българските think tanks, които описвам по-ната-
тък.

В архивите на Шесто управление на Държавна сигурност се 
споменава бащата на Деян Кюранов, Чавдар Кюранов, като един 
от основателите на Клуба за гласност и преустройство. Според тях 
той се присъединява към Клуба заради политическото му марги-
нализиране сред управляващата върхушка на партията: „Такива 
например са професорите Иван Николов и Чавдар Кюранов, бив-
ши отговорни кадри в Централния комитет на партията, които по 
една или друга причина са изхвърлени зад борда на политическата 
игра...“1. В един доклад2 на Секретариата на Централния комитет 
от декември 1988 г. става дума също и за Искра Панова, майката 
на Деян Кюранов, член на Клуба. Един от интервюираните от мен 
(A.M.) потвърждава:

Някои смятаха, че Чавдар Кюранов [бащата на Деян] е агент 
провокатор на тайните служби в Клуба. По това време беше 

 1 Шесто управление срещу неформалните организации в България 1988–1989, 
стр. 109.

 2 Пак там.
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невъзможно да се разбере кой кой е, [...] както и днес впрочем. Го-
вори се, че Службите са играли с Москва срещу Живков... Чавдар 
беше член на Централния комитет, но беше против Живковия 
режим. Той беше професор по социология, а Искра [майката на 
Деян] беше професор по философия. Те са сред тези, които до-
принесоха за свалянето на Тодор Живков.

Като син на старши научен сътрудник в Института по литерату-
ра на БАН и на професор по социология, Деян Кюранов завършва 
философия и влиза в Института по философия. Той участва в не-
формалните и полудисидентските кръгове на студенти и препода-
ватели от Софийския университет. В много от нашите разговори 
Александър Кьосев говори за Деян Кюранов като за част от групата 
на „Марксовия семинар“, който събира студенти по социология и по 
други социални науки около идеята да се търси у младия Маркс кри-
тика на живковистката версия за социализма. Критичният му дух 
спрямо режима поставя под съмнение бъдещата му кариера. Връз-
ките му осигуряват обаче възможността да започне преподавателска 
кариера в катедрата по диалектически и исторически материализъм. 
„Привилегията да си задаваш въпроси“ е привилегия на интелиген-
цията, близка до високите етажи на комунистическата партия:

През 1984 г. се разхождахме заедно [с Деян Кюранов] по ули-
цата и разговаряхме. Той се намираше пред следната дилема: 
не искаше да става преподавател по марксизъм-ленинизъм във 
Факултета по философия и се чудеше дали да не избере да стане 
търговец на вино, далеч от идеологическите примки. Наистина 
напусна факултета и стана търговец на вино. Спомням си, че 
му казах, че като син на член на Централния комитет може да 
си позволи да се чуди какво да избере. Като цяло за мен неговото 
страдание беше поза, докато ние, останалите, които идвахме 
от провинцията, нямахме особен избор.1

В периода 1988–1989 г. Деян Кюранов е сред активните члено-
ве на Клуба за гласност, в който участват и неговите родители. Той 

 1 Интервю с A.M.
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неведнъж е арестуван, за да дава сведения за дейността на Клуба. 
Дори е сред „героите“ от манифестацията на Екогласност в гра-
динката пред „Кристал“ на 26 октомври 1989 г.; срещу тези „герои“ 
властта използва сила пред западните журналисти, дошли да от-
разят Международния екологичен форум в София. По това време 
Деян Кюранов се среща с кръга на бъдещия think tank ЦИД, който 
организира „дискусии и кръгли маси за перестройката под закрил-
ническото крило на властта“1. Той е сред създателите на СДС, но 
не се впуска в изборна кариера. По-скоро е част от политическите 
анализатори, които се присъединяват към или дори създават бъде-
щите think tanks. Заедно с Иван Кръстев е сред ключовите лица на 
клона на фондация „Фридрих Науман“, създаден в България. Той е и 
директор на програми на „Отворено общество“ в София, а по-къс-
но и член на think tank-а на Иван Кръстев, ЦЛС, създаден, след като 
фондация „Фридрих Науман“ напуска България. Считан е за „спе-
циалист по Русия“. Деян Кюранов продължава да е член на ЦЛС, 
но рядко е в България, тъй като изпълнява мисии на фондацията на 
Джордж Сорос в Молдова и Беларус.

Възприеман е от повечето от своите колеги за „револю ционер“, 
„нонконформист“ и „непредвидима личност“. В нашите разговори 
винаги изтъкваше необходимостта да се търсят нови хоризонти, 
нови страни за демократизиране. Казваше, че скучае, когато остане 
на едно място. Привличаше го посредническият интервенционист-
ки характер на think tanks:

След Русия се специализирах по сръбския въпрос... Помогнахме 
за свалянето на Слобо2, за организирането на срещи между него 
и сръбските НПО... Нашата цел е да разрешаваме кризи меж-
ду бив шите комунисти и новите либерали... Обичам да отивам 
там, където има проблем за разрешаване, не обичам бюрократ-
ската работа.

 1 Интервю с A. Tодоров, политолог, бивш член на ЦИД.
 2 Слободан Милошевич.
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парадиСидентСки интелектуални Среди

преплитащи се мрежи

през осемдесетте години Софийският университет „Свети Кли-
мент Охридски“е едно от престижите места на българската инте-
лигенция: там се появяват алтернативни и дори оспорващи властта 
дискурси. Основно във факултетите по социални науки се раждат 
множество дисидентски или „полудисидентски“ интелектуални кръ-
гове (според определението на техните членове), които излъчват 
повече или по-малко признати личности на политическата, медий-
ната и интелектуалната сцена през годините на прехода. Някои от 
тях, като проф. Георги Гунев, напускат България преди 1989 г. – той 
прави нова университетска кариера в Калифорния. Николай Генчев 
пък продължава да работи против комунистическия режим на мяс-
то, но не успява да се адаптира към политическата конюнктура след 
падането на стената; други като проф. Желю Желев започват поли-
тическа кариера, а голяма част от „младите“ продължават академич-
ната си кариера и впоследствие се превръщат в едни от създателите 
на неправителствения сектор и на think tanks в България.

Не е възможно да се състави изчерпателен списък на кръговете 
и групите от университетските среди, в които приятелските и про-
фесионалните връзки се пресичат. Разказите на свидетелите от това 
време са белязани от „носталгията“ по миналото, в което всичко е 
било възможно: същинска „интелектуална оргия“, която се случва 
точно преди 1989 г., възпламенява се в момента на падането на ре-
жима и изгасва с „възхода на нормалността на западния модел“1.

Спомените на Александър Кьосев, професор по културоло-
гия и директор на академичния think tank „Център за академични 
изследвания“ се отнасят особено до групата „Синтез“ и до някои 
други кръгове, раздвоени между академичния свят и литературната 
и художествената амбиция. Сред тях се срещат имената на много 
бъдещи членове на българските think tanks:

 1 Интервю с А. Кьосев, вж. сьщо неговото есе „Теоретични спомени“, стр. 
3–51. – В: Лелята от Гьотинген, изд. „Фигура“, София, 2005.
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Всеки има своите митични периоди в живота си. За мен освен 
преминаването ми през софийската немска гимназия това е пе-
риодът 1986–1989 г., когато създадохме групата „Синтез“. Ако 
мога да се изразя така, групата беше един вид полудисидентска и 
полууниверситетска формация. В България нямаше истински ди-
сиденти от типа на Хавел и Солженицин. Това беше интелекту-
ална алтернатива на официалния културен живот. С групата 
приятели от „Синтез“ като Иван Кръстев, Владислав Тодоров, 
Ивайло Дичев и други написахме книги като Ars simulacri, Ars 
erotica и Политестетика на комунизма. В тази група участваха 
също художникът Лъчезар Бояджиев, интелектуалката Мигле-
на Николчина... Не си спомням всичко. [...] Беше друг живот. [...] 
Освен „Синтез“ имаше и други кръгове, но никоя от групите, за 
които говоря, не искаше да изрази ясно своите страсти, идеи и 
неприятели. Нямаше нищо цялостно.
Беше много забавно и голям интелектуален купон, в който на-
истина се кефехме. Бяха се появили много интересни с идеите 
си хора, с които в даден момент се запознавахме и които поня-
кога посещаваха събитията на групата „Синтез“: „Групата 
на метафората“, която беше много близка до „Синтез“ и рабо-
теше по въпросите на метафората в българската литература 
(Орлин Спасов, Десислава Лилова, Димитър Камбуров и т.н.), 
Марксовият семинар (Деян Кюранов, Андрей Райчев, Деян Дея-
нов, Лили Деянова), младите философи (Цочо Бояджиев, Здрав-
ко Попов, Калин Янакиев, Стефан Попов, Георги Каприев). Ис-
тински хаос от феноменолози, структуралисти, православни, 
неомарксисти, литератори, постмодернисти, социолози, режи-
сьори, феминисти... Става въпрос по-скоро за групи приятели, 
отколкото за структурирани групи. Купон, на който рядко 
изтрезнявахме.

Преподавателката по политически науки М. Пиргова също си 
спомня за тези „алтернативни групи“, изразявайки несъгласие по 
отношение на пряко дисидентското съдържание на тяхната дей-
ност:

През осемдесетте години в университета имаше различни алтер-
нативни групи, но това не бяха наистина дисиденти. Например 



204 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

Марксовия семинар, в който се събираха хора от факултетите 
по философия, по история, по социология, а също и литератори 
и други, които си служеха с анализа на идеите на младия Маркс, 
за да критикуват ленинските догми на режима... Там срещахме 
хора като Деян Кюранов, Деян Деянов, Лили Деянова, Андрей 
Бунджулов, Майя Грекова и т.н.
Имаше също и една друга група около проф. Николай Василев. 
Понякога прекарвахме вечерите си в дома му. Също говорехме 
много за младия Маркс. Но нямаше политически залог, нито 
пък разговори, отнасящи се директно до българската политиче-
ска действителност. Съществуваше и групата „Синтез“ около 
Сашо Кьосев. Те бяха познати като „постмодернисти“, по-скоро 
с литературна, отколкото с философска ориентация...
Аз участвах в множество по-малки кръгове, като този на ис-
торика политолог Георги Гунев. Отивахме да се разхождаме на 
Кекьолови локви и дискутирахме с часове книги, идеи и филми, 
които можем да наречем „алтернативни“. Съществуваше всеоб-
ща атмосфера на полуофициално отваряне на интелигенцията 
към западните интелектуални продукти... Парадоксът беше, че 
тъкмо дъщерята на Тодор Живков – Людмила – в началото на 
осемдесетте, подбудена и подкрепена от известен брой универси-
тетски професори като Александър Фол, Николай Генчев и т.н., 
насърчаваше и покровителстваше това отваряне, докато беше 
жива.

Дейностите на тези интелектуални кръгове са по-скоро нефор-
мални, отколкото нелегални. По-тесните кръгове като „Синтез“ и 
„Марксовият семинар“ разгръщат мрежите си с помощта на еже-
годно провеждани семинари в провинцията: в Гюлечица, Шумен 
и  Приморско, а също и чрез литературни четения, научни обсъж-
дания, театрални акции, конференции. „На семинарите в Гюлечица 
групата „Марксов семинар“ – марксистите феноменолози – често 
по време на дискусиите се конфронтираше с групата на младите 
философи, но това беше преди всичко повод за купон. Това беше 
интелектуален и приятелски оазис“, казва Александър Кьосев, кой-
то си спомня както интелектуалното предизвикателство, така и 
„безкрайните купони“ и „събирания от всякакъв род“.
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Университетският ресторант „Яйцето“1, разположен в подзе-
мието на Софийския университет, също спомага срещите на много 
интелектуални мрежи. Това е място, което е отворено за професо-
рите, но също и за техните гости („обичайните посетители“: сту-
денти, хора на изкуството, журналисти и т.н.). Тридесетината маси, 
на които сервират „митични персонажи“ като „Мамчето с големи-
те цици“, са разположени в извивките на стомаха на Алма Матер, 
предпазени от външната реалност, но не и от „ушите“ на Службите. 
Разговорите, започнати на обяд, се проточват до късно през нощта. 
Точно там Панос Статогианис, гръцки студент по журналистика, 
издател на студентския литературен вестник, а по-късно и на пър-
вото българско литературно списание след 1989 г. („Ах, Мария“), 
среща Иван Кръстев, тогава студент по философия:

Иван пишеше стихотворения и четеше много литература. Ми-
сля, че искаше да стане писател. По-късно той участваше в спи-
санието „Ах, Мария“. Беше интелигентно и много интересно 
момче. Чрез списанието той се запозна с младия писател Христо 
Запрянов, с когото останаха приятели. Беше близък до литера-
турните кръгове на Кьосев и с главната редакторка на в-к „Кул-
тура“ Копринка Червенкова.

Наистина кръгът „Синтез“ на приятелите на Кьосев, в който 
участва и Иван Кръстев, се сближава с кръга на Копринка Чер-
венкова, главен редактор на най-големия интелектуален вестник в 
България – „Култура“. Тогава той е, а и продължава да бъде седмич-
ник, отразяващ интелектуалните събития в страната. Публикува 
театрални критики, философски есета, социологически коментари 
и т.н. Копринка Червенкова, която по онова време е въвлечена в 
дисидентския „Клуб за гласност и преустройство“, е близка с фи-
лософа Желю Желев, с режисьора Анжел Вагенщайн и т.н. Като 
млад амбициозен философ, Иван Кръстев има достъп, още преди 
1989  г., до този кръг около вестника, което обяснява отчасти при-
вилегированите контакти, които впоследствие има с бъдещия пре-

 1 Името на ресторанта отразява овалната му форма и централно разположение, 
което напомня на жълтък, заобиколен от „черупката“ на Университета.
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зидент Желю Желев. Иван Кръстев е близък и с други дисиденти от 
кръга на Желев като Еми Барух, станала по-късно главен редактор 
на вестника „1000 дни“, считан за президентския вестник на Бълга-
рия, или пък Соня Бакиш, съпруга на Председателя на Народното 
събрание, член на Политбюро и дългогодишен комунистически 
премиер Станко Тодоров.

Една от интервюираните от мен, професор в Софийския уни-
верситет, си спомня:

През 1988–1989 г. Иван Кръстев, Деян Кюранов и Генчо Дайнов 
посещават „Култура“ и главната му редакторка Копринка Чер-
венкова, която е много близка с Желев. Иван още е добър приятел 
с Копринка. „Момчетата“ пишат във вестника като интелек-
туалци-философи; там публикуват също и някои от „Клуба на 
младия Маркс“ и от кръга на постмодернистите. Това беше ди-
сидентска среда, но и среда на привилегированите от режима. 
Всичко е толкова двусмислено...

привилегированите бунтари на системата

В действителност тези „момчета“ – „Иван Кръстев, Деян Кюра-
нов и Генчо Дайнов“, – които поемат по пътя на експертизата и на 
think tanks, до един са деца на номенклатурата, макар и по време на 
всичките ми разговори с тях да избягваха да говорят за социалния 
си произход.

Бащата на Иван Кръстев – Йото Кръстев – е член на Централ-
ния Комитет на БКП и главен редактор на списание „Партиен жи-
вот“. Бащата на Евгений Дайнов, Александър Дайнов, години наред 
е журналист-кореспондент в Москва, в Лондон, а впоследствие е 
директор на БТА и член на Централния комитет на БКП. Бащата на 
Деян Кюранов, Чавдар Кюранов, професор по социология, е член 
на Централния комитет на БКП.

Моето проучване показа, че достъпът до тези полудисидентски 
кръгове е запазен преди всичко за една прослойка от населението, 
която има възможността да принадлежи към малкия елит, свързан с 
номенклатурата на страната. Тя осигурява за децата си най-добри-
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те възможности за образование: чужди езици, достъп до западната 
литература, пътувания и т.н. В Семинара за метафората срещаме 
също така името на Десислава Лилова, дъщерята на големия идео-
лог на „перестройката“ и висш партиен кадър Александър Лилов. 
Един от членовете на „Марксовия семинар“, социологът Андрей 
Райчев, бъдещ „експерт по прехода“, който „години наред въплъ-
щава образа на левия think tank1“, е син на Венцел Райчев, първият 
отговорник за отношенията с КГБ след 1947 г. в България, който 
става и ръководител на БТА.

Бащата на Андрей Райчев е ключов персонаж в управлението 
на ресурсите на Службите в чужбина, във връзка е с Щази и с 
КГБ. Това е една от причините агенцията „Галъп“, която прави 
повечето изследвания на общественото мнение в България след 
1989 г., да се озове в неговите ръце, наред с други финансови и сим-
волични ресурси, които са трудни за доказване2.

От друга страна, Виза Недялкова, самата тя член на приятел-
ските кръгове около групата „Синтез“, е дъщеря на генерал Недял-
ков, който години наред е шеф на Военната академия в България, 
неизбежно свързана със Службите. В книгата Шесто управление... 
Андрей Райчев е цитиран като инструктор в „Отдела за политиче-
ска идеология“ на Централния комитет на Комунистическата пар-
тия. По време на създаването на „Клуб за гласност и преустрой-
ство“ той е натоварен с посредническата мисия между активистите 
на Клуба от Института по социология и властта, за да предотврати 
„нежелателни инциденти“3.

Така алтернативните интелектуалци или интелектуалците по-
лудисиденти са в постоянна връзка с дисидентските среди, а ед-
новременно с това са свързани и с елита на политическата номен-
клатура чрез родителите си или чрез директна функция в тайните 
служби. Те в същото време са много близки до средите на хората, 
занимаващи се с изкуство, сред които можем да отбележим име-

 1 Интервю с Л. Деянова, социолог.
 2 Интервю с В.Г., политолог и политически съветник.
 3 Шесто управление..., стр. 30.
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ната на всеобщо признатите художници-концептуалисти Греди 
Асса, Лъчезар Бояджиев и т.н. Тези връзки с политическите елити 
и с елитите, занимаващи се с изкуство, се запазват и в периода след 
1989 г. Някои продължават да развиват контакти с арт елитите – 
Александър Кьосев го прави в институционалните рамки на акаде-
мичния си think tank ЦАИ; други канализират усилията си в облас-
тта на политическите мрежи, като същевременно остават с единия 
крак в артистичните среди; Иван Кръстев поддържа приятелства в 
тази сфера чрез авторитета си пред фондацията на Джордж Сорос 
– помага на съпругата си Десислава в създаването на Центъра за 
култура и дебат „Червената къща“. Този период „на оргия, смесва-
ща изкуството и философията, а също и душите и телата“1, свършва 
малко след падането на Берлинската стена, когато императивът на 
оцеляването и новата идеологическа ситуация дават нови роли на 
актьорите на политическия и интелектуалния живот в България.

победата на нормалността

писменото, непубликувано2 свидетелство на Александър Кьосев, 
резюмира носталгията на голяма част от свидетелите на тази епоха 
по време на разговорите ни:

В посттоталитарния период сложните интелектуални перс-
пективи се разпръскват във всички посоки на политическото, 
социалното и метагеографското пространство. Кой намери 
„духовната си родина“? Не зная.
Групата „Синтез“ не беше дисидентска формация и не претен-
дираше да живее „в истината“. Когато говорехме за системата, 
възприемахме език на контрасимулация на идеологическия дис-
курс. Въодушевявахме се от Бодрияр, за да направим разбираем 
хода на системата, в която виртуални модели бяха предназна-
чени да произвеждат реалност. В тоталитарното общество 
комунистическата и бюрократичната утопия можеха да въз-

 1 Интервю с А. Кьосев, професор по културология и бивш член на ЦЛС.
 2 А. Коцев ми го даде на ръка, но наскоро текстът беше включен в Лелята от 

Гьотинген, „Фигура“, София, 2005.



| 209 трета глава d ЛюЛката на гурутата на Демокрацията

произвеждат само себе си, а не някаква реалност. Истинската 
„реалност“ беше отлагана за по-късно като някаква ирационал-
на и антиутопична утайка... Тя беше функция на една утопия, 
която не беше се осъществила: безкрайно бедна, срамно белязва-
ща, пълна с „липси“ (продукти, книги, технологии и най-вече зна-
ци). Това беше асемиотична реалност.
Единственият възможен език беше да възприемем деформирани-
те форми на тоталитарния език, но този дискурс на „инфек-
тирането“ на символичен ред, който нашата среда започна да 
практикува срещу тоталитарната система, не можеше да въз-
произведе критичния се потенциал в новата ситуация. Не кри-
тикувахме, за да попаднем отново в символичния ред на тота-
литарния режим, а си играехме с границите на символичен ред, за 
да го направим неестествен, за да открием неговите рани, за да 
го направим отблъскващ, десакрализирайки го, реорганизирайки 
метафорите му; това беше агресивен дискурс. Този дискурс беше 
вирус. Днес ключовете към този инфектиращ дискурс са загу-
бени. Дори участниците в най-тесните кръгове попаднаха под 
властта на новите идентификационни модели. Те интериоризи-
раха новия символичен ред, потискайки собственото си минало. 
Самоцензурират се. Забравили са политическия и философския 
залог на едновремешния им език, техниките му за съпротива, 
способността му да извоюва полета на относителна свобода. 
Никой вече не иска да изпробва собствените си граници, защото 
всеки се чувства добре в своя затвор. Членовете на „общността“ 
междувременно пораснаха и се превърнаха в добре заплатени де-
путати, посланици, съветници на президента, бизнесмени или 
медийни звезди на посттоталитарна България, експерти по 
Изтока. Утопията на нормалността представяше света като 
непрестанен ход към здравето, при който всяко инфектиране е 
вредно.

Би било възможно да се направи антропологическо проучва-
не на съдбите на членовете на „общността“, които „са пораснали“ в 
инкубатора на нормалността след 1989 г. Те всички се опитват да 
оцелеят или да се възползват от новите условия на посткомунизма, 
при които държавата „освобождава“ интелигенцията от своята за-
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крила и в същото време намалява драстично финансовите ресурси 
на академичните учреждения. Така неправителственият сектор се 
превръща в една от възможностите да се избегне мизерията, като 
същевременно се изгради смислена кариера в контекста на новите 
кодове на обществото. Почти всички интелектуалци, без изклю-
чение, участват или са участвали в някоя НПО или в проекти на 
НПО и на think tanks. Само някои от тях обаче основават и разви-
ват think tanks, признати в публичното пространство.

Сред имената на цитираните дотук можем да отличим: експерт 
№ 1 Иван Кръстев, навремето студент по философия, станал ди-
ректор на think tank-а ЦЛС; Деян Кюранов, навремето социолог, 
станал експерт-съосновател на ЦЛС; Стефан Попов, навремето 
студент по философия, станал член на ЦЛС и директор на инсти-
тут „Отворено общество“ София; Владислав Тодоров, навремето 
студент по театрознание, специализиран в театъра, станал един 
от членовете на think tank-а ЦИД, днес професор по литература 
в Съединените щати, автор на книга за историята на тероризма; 
Андрей Райчев, навремето аспирант в Института по социология, 
станал директор на агенция „Галъп“, която функционира като „ляв“ 
think tank.

Сред алтернативните университетски среди се забелязва също 
името на Богдан Богданов, професор по антична история и култу-
ра, станал впоследствие директор на институт „Отворено обще-
ство“ в София и директор на Нов български университет, създаден 
като НПО с финансиране от Джордж Сорос. Този университет е 
привилегированата академична среда на експертите на think tanks, 
които могат да преподават там, дори и без да имат необходимите 
академични титли, изисквани в системата на Софийския универси-
тет.
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2. цид: майка на българСките thInk tanks

ЦИД (Center for the study of democracy, Център за изследване 
на демокрацията) не е сред най-видимите в българското пуб-

лично пространство think tanks. Той присъства по-скоро чрез сво-
ите „производни“ – няколко радиа, Агенцията за изследване на об-
щественото мнение „Витоша Рисърч“, мултимедийни услуги и т.н. 
Научих за неговото съществуване доста след като се бях запознала 
с think tank-овете на Иван Кръстев, Огнян Минчев и Евгений Дай-
нов, чието медийно присъствие е много по-голямо, отколкото това 
на ЦИД. Обаче „ЦИД е българскиЯТ think tank“, наречен от някои 
интервюирани „Матрицата“ или „малкият План Маршал за Бълга-
рия“.

Историята на think tanks в България всъщност започва със съз-
даването на ЦИД: „първият аналитичен център, създаден на тери-
торията на страна-членка на бившия Варшавски договор“1. Интер-
вюираните от мен го наричат „организацията майка“, която пове-
че или по-малко верните ѝ деца напускат, за да създадат собствени 
think tanks. Той неформално е създаден през пролетта на 1989 г., 
„доста преди официалното падане на комунистическия режим на 
10 ноември 1989“ (настоява Б. Тодоров).

Докато в България вестниците и интелектуалците се разпалват 
от думи като „перестройка“, а думата „think tank“ не беше позната 
дори от някои бъдещи лидери на think tanks, основателят на ЦИД 
„Огнян Шентов вече е пътувал в Съединените щати, където се е 
вдъхновил от модела на някои американски think tanks“2.

Разговорите с много интервюирани, останали членове на ЦИД, 
експерти, които са го напуснали или близки до средата на Инсти-
тута по история на БКП, откъдето произлиза по-голямата част от 
основателите на организацията, позволяват да се реконструират 
някои аспекти от възникването на първия български think tank.

 1 Е. Дайнов, Гражданско общество и развитие..., стр. 118.
 2 Интервю с Т. Безлов, ЦИД.
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група приятели

приятелският и спонтанен характер на първите стъпки на think 
tanks е тема, която се появява при всички think tanks, за които се 
говори в настоящето проучване.

Разказите на Тихомир Безлов и Антоний Тодоров за първите 
стъпки на ЦИД акцентират върху неформалния характер на ини-
циативата на група приятели, към които постепенно се присъе-
диняват хора от университета, основно политолози и социолози. 
Тихомир Безлов, експерт, който продължава да работи в ЦИД, каз-
ва, че си спомня „смътно“ този период, който му се струва много 
отдавнашен:

Инициатор беше най-вече една група приятели, формирала 
се през студентските им години в Икономическия институт 
„Карл Маркс“ в София... Група другарчета, отличниците на един 
випуск. Освен тях имаше и колеги от Института по история 
на БКП – Огнян Шентов, Антоний Тодоров, Евгений Дайнов, 
Валери Русанов, – или пък от Икономическия институт като 
Георги Прохаски... Те искаха да институционализират тази не-
формална група. Това начинение беше малко рисковано по отно-
шение на властта, но наистина съвсем малко. Те започнаха да 
функционират още от лятото и се вписаха официално веднага 
след 10 ноември 1989, а по-късно и по Закона за лицата и се-
мействата... Плановете не бяха съвсем ясни. Хората опитваха 
различни неща, някои се насочиха надругаде. Антоний например 
остана свързан с БСП...
Всички бяхме между тридесет- и петдесетгодишни. Запознах се 
с Огнян, който ме запозна с други, както и аз го запознах с хора, 
които участваха в нашите проекти... Произлизахме от различ-
ни университетски среди: аз бях научен сътрудник по философия 
и политология в Софийския университет. Там беше и Аврам 
Агов, а от време на време и Иван Кръстев, студент по филосо-
фия, и т.н. Също и Моис Файон, български евреин, който пишеше 
докторат за Унгария в Института на Бутенко в Съветския 
съюз, той имаше специализация по международни икономически 
отношения. Спомням си също Благовест Георгиев от катедрата 
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по социология. Към нас се присъедини и Вальо [Валери] Русанов, 
който беше съветник на Дертлиев1, също и Деян [Кюранов], кой-
то вече се беше дистанцирал от групата на СДС и от групата 
от „Кристал“ с идеята да бъде независим. Деян беше най-призна-
тият демократ сред нас. Евгений [Дайнов] и Аврам също бяха 
много активни...

Разказът на Антоний Тодоров, днес професор по политически 
науки и независим експерт, познат по-скоро като „ляв“ експерт, 
подчертава също неформалния характер на първите стъпки на 
ЦИД, но едновременно с това говори и за „закрилническото крило 
на властта“:

Разбира се, че започнахме като НПО. Бяхме група колеги от 
Института по история на БКП. В епохата на перестройката 
(1987–1989) участвахме в дискусии, в кръгли маси под закрил-
ническото крило на партията. Пускахме в обращение текстове 
с ограничено разпространение (максимум петнайсет човека). 
Огнян [Шентов] пътува в Канада, откъдето се върна с кашон 
дисидентски книги от руски автори, на руски език. Нали раз-
бираш, например книгата на Восленски „Номенклатурата“, 
издадена през 1982 г. Той донесе книгите и ги разпространи от 
ръка на ръка сред участниците в нашите дискусии като Евгений 
Дайнов, Огнян Минчев, Георги Карасимеонов, Драгомир Драга-
нов, Мария Пиргова, Валери Русанов. Там беше и младият Иван 
Кръстев, надарен студент. Още не беше завършил университе-
та. Списъкът на хората, които участваха в книгата „Махало-
то на Дарендорф“2, дава представа за състава на кръга ЦИД.

 1 Председател на Българската социалдемократическата партия (1990–
1999).

 2 И. Кръстев (изд.), Махалото на Дарендорф: Ляво и дясно в българската по-
литика, Access Association/F. Naumann foundation, 1995 г. Произведението 
дискутира разделението левица–десница в България. Автори: Андрей Ива-
нов, Огнян Минчев, Антоний Тодоров, Иван Кръстев, Владислав Тодоров, 
Иван Кацарски, Валери Горанов, Благовест Георгиев, Милена Методиева.
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Тези два откъса от разкази съдържат изключително много ин-
формация. Те позволяват да проследим социалния произход и ка-
риерата на ядрото на създателите на първия български think tank.

Социален и познавателен капитал

Висшият икономически институт „Карл Маркс“, по-специално 
специалностите икономически отношения и международни иконо-
мически отношения, дават едно от най-престижните образования 
по времето на комунистическия режим. Там учат най-вече деца от 
семейства на номенклатурата. Повечето от студентите, които след-
ват там, идват от специализирани езикови гимназии (английска, 
френска, немска) и владеят отлично руски и един западен език. За 
разликата от хуманитарните специалности в Софийския универси-
тет, където се обучават главно бъдещи учители или университетски 
преподаватели, ВИИ „Карл Маркс“ подготвя главно бъдещи ди-
пломати, ръководители на търговски представителства в чужбина, 
партийни кадри, но също и изследователи, които впоследствие за-
почват работа в изследователските институти на комунистическа-
та партия като Института по история на БКП, където заплатите са 
много по-големи от тези на университетските преподаватели. Така 
твърдото ядро на първия български think tank се състои от група 
приятели от института „Карл Маркс“, които впоследствие започват 
кариерата с в „Институт по история на БКП“. Това е поколение на 
бъдещи партийни кадри, които през 1988–1989 г. са тридесет–чети-
ридесетгодишни. Те имат голям социален и познавателен капитал, 
който трябва да бъде спешно конвертиран по време на прехода, на 
който самите те стават идеологически предвестници. От една стра-
на, те разполагат с връзки с властта – което им позволява да раз-
виват дейност с „минимален риск“, защото е „под закрилническото 
крило на властта“, – а от друга, имат лингвистични компетенции и 
хабитус, които им отварят вратите на чуждестранните посолства и 
на първите западни донори, малко преди или веднага след падането 
на Берлинската стена.
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Моето проучване показва, че езиковите компетенции се оказ-
ват един от факторите, които определят кариерата на бъдещите 
лидери на think tanks – всички те са англофони. Английският е 
задължителна компетенция, която позволява да се поддържат ди-
ректни връзки с международните мрежи на американските фонда-
ции и think tanks, и също така ориентира идеологическия им избор. 
Франкофоните и германофоните, които не знаят английски, мо-
гат да бъдат интегрирани в средата, но никога не заемат лидерски 
позиции. По време на разговора ни Антоний Тодоров подчертава 
лингвистичните компетенции на експертите-основатели на ЦИД, 
които определят разпределението на работата в групата:

В началото групата ни стана известна в академичните среди: 
почти всички бяхме между тридесет- и четиридесетгодишни. 
Бяхме се събрали хора с различни езикови компетенции. Това ни 
осигуряваше легитимност пред чуждестранните дипломати. В 
началото на 1990 г. Огнян [Шентов] направи връзката с аме-
риканците, защото беше англофон. В началото те бяха резер-
вирани, но по-късно започнаха да ни имат доверие. Аз и Валери 
Русанов се движехме около френското посолство и следователно 
през деветдесетте организирахме българо-френски конститу-
ционалистки семинари. Успяхме да доведем суперзвездите на 
френския конституционализъм, а също и от други страни. По-
солствата ни помогнаха и успяхме да организираме семинари в 
Двореца на културата. Това се случи по време на дебатите за но-
вата българска Конституция през март и април 1991 г. Бяхме 
млади демократи, които току-що бяха завършили своите дисер-
тации, с различни езикови компетенции и решени да се развием 
и да се реализираме като консултанти, политолози... Всички бя-
хме страшно амбициозни... Иван [Кръстев] беше още студент, 
изпълнен с талант и с амбиция. Той беше сред най-активните 
в дискусиите, които впоследствие публикувахме в книгата „Ма-
халото на Дарендорф“.
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„американСката връзка“
анализът на двата разказа показва, че интервюираните настояват 
много да се отбележи личната заслуга на „групата приятели“, на 
„младите демократи“, които са мобилизирали всичките си компе-
тенции в полза на новата инициатива. Фигурата на експерта Иван 
Кръстев вече се появява чрез повтарящия се мотив, характеризи-
ращ личността му в дискурса на неговите приятели и колеги: из-
ключителна и обещаваща личност. Дори тези, които оспорват не-
говия харизматичен авторитет, подхранват образа на кариера без 
аналог, присъстващ в тези разкази за първите стъпки на think tanks 
под формата на мотива за един вече отличил се и блестящ студент, 
разговарящ като равен с равен с представителите на поколението 
на формираните експерти. Този мотив е концентриран образ на 
представата за таланта и заслугата, чрез която експертите на think 
tanks легитимират позицията си на избрани. Те, от една страна, на-
стояват върху заслужената привилегия да бъдат сред отличниците, 
а от друга, на неформалния и спонтанен характер на инициативата, 
която им принадлежи.

„Идеята беше да създадем НПО – аналитичен институт по 
полския модел, вдъхновен от Съединените щати“, казва Безлов. Раз-
казът на Антоний Тодоров подчертава също началото на организа-
цията като НПО. Така в двата разказа се настоява за спонтанния ха-
рактер на организацията, която според тях принадлежи на „вълната 
на пробуждане“ на гражданското общество в България. Дори връз-
ките с чужденците (посланици, фондации, think tanks) и с властта 
в страната са представени като средства за реализирането на идея, 
принадлежаща на група ентусиасти. Същият мотив откриваме в 
интервютата на Иван Кръстев и Деян Кюранов, както и на другите 
лидери на think tanks, които се изживяват като self made men.

Тази парадигма обаче е поставяна под въпрос от някои разкази, 
които представят първите стъпки на ЦИД като един вид уговорка 
между реформаторите в БКП, близки до елитите на рускатата пе-
рестройка, и американската държава. Тази версия е много интерес-
на за проучването ми не толкова за установяването на историче-
ската истина, за която спорят водените от различни политически и 
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лични интереси през периода на прехода, колкото за привличането 
на вниманието към един друг доминиращ наратив, който описва 
българските think tanks като плод на уговорка между руските и аме-
риканските тайни служби. В най-радикалните си прояви поддръж-
ниците на тази визия вярват, че съществува заговор.

Така например съветник от Централния комитет на БКП (Г.Г.) 
свързва създаването на ЦИД с една „случайна“ среща между бъде-
щия директор на ЦИД Огнян Шентов и американския посланик на 
стълбището пред библиотеката на Института по история на БКП 
на 9 ноември 1989 г.

В кафене в центъра на София един от бившите експерти на 
ЦИД ми прави знак да се доближа до него и ми прошепва:

ЦИД е едно малко американско посолство. Той е Центърът. Той 
е сред тези, които подготвиха последната фаза на перестройка-
та. Един вид „План Маршал“ за България. Кой мислите, че може-
ше да пътува в Съединените щати преди 1989 г. – и защо?

Връзките на ЦИД с „американците“ са споменати също в раз-
казите на Антоний Тодоров и Тихомир Безлов.

Дейността вече беше започнала през лятото на 1989, когато 
те [създателите на ЦИД] се опитваха да се срещнат с пред-
ставители на западния свят, с посланици и по-специално с по-
сланика на Съединените щати. Започнахме с финансиране от 
американското посолство и от Republican Institute1 на Съедине-
ните щати. Плюс пари, които идваха от българската фирма 
„Транс-експорт“2. Идеята на Центъра беше да представя ал-
тернативна гледна точка. Огнян искаше да направи think tank 
по американски модел. По тази причина през април 1990 г. той 
пътува до Съединените щати, за да се запознае с функционира-
нето и хората от основните think tanks в САЩ. Пътуването 
му беше организирано от посолството на Съединените щати в 
България. Той се върна много впечатлен. (А. Тодоров)

 1 Republican Institute е американски think tank.
 2 Българско предприятие от осемдесетте години на миналия век.
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Друг мотив, който се повтаря в разказа на Антоний Тодоров, е 
този за пътуванията и за приетия модел:

Конститутивната идея на ЦИД беше да се прилепи към амери-
канците. Огнян беше предприел няколко пътувания: до Канада, а 
после до Лондонското висше училище по икономика през 1990  г. 
Спомням си също за идването на професор Маргот Лайт в Со-
фия през април 1990 г.

И така, според разказите връзката с американците и с „чуж-
денците от Запада“ по принцип се интерпретира от експертите 
на ЦИД като модел като извор на финансиране и на легитимност 
(„Успяхме да доведем тези суперзвезди...“). Други интервюирани 
обаче, които са в конкуренти отношения или пък губят скорост в 
интелектуалното поле, доминирано от think tanks, интерпретират 
тази връзка като отношения между тайни геополитически страте-
гии и дори като заговор на тайните служби.

когато Стените проговорят

„ако стените на ЦИД проговорят, би узнала неща, които никой 
няма да ти каже“, ми каза един от интервюираните от мен. Българ-
ският идиом „ако стените проговорят“ се отнася до всичко онова, 
което стените са „чули“, но също и до свидетелството, което собст-
вената им история представлява. Двете седалища, които think tank-
ът ЦИД заема последователно, помагат да се разберат комплекс-
ните връзки на неговите основатели с дисидентската интелигенция 
и с българската номенклатура. Те показват също връзките между 
две среди, които впоследствие се конфронтират на политическата 
сцена през годините на прехода чрез борбата между двете противо-
поставени политически партии, СДС и БСП (наследник на БКП); 
тези връзки са отстранени от дискурса на лидерите на think tanks. 
Никой не би признал връзките, които по това време съществуват 
между бъдещия президент на републиката Желю Желев (1991–
1996) и средите на номенклатурата на реформаторските лидери на 
БСП около бъдещия премиер Андрей Луканов (1990–1991).
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Гнездо на дисидентство
„В началото Копринка Червенкова ни даде място, едно помеще-
ние в града. После, през 1991 г., благодарение на известен полити-
чески натиск, ни дадоха сградата срещу Министерството на външ-
ните работи“ (Тихомир Безлов).

Копринка Червенкова, главен редактор на в-к „Народна култу-
ра“, за която вече споменах по повод на дисидентските и полудиси-
дентските университетски среди, е една от важните личности от 
„Клуба за гласност и преустройство“ на президента Желю Желев. 
Това, че тя дава място на ЦИД при прохождането му, насочва вни-
манието към един съществен аспект: близостта на експертите, асо-
циирани с твърдото ядро на основателите на ЦИД (Иван Кръстев, 
Евгений Дайнов, Деян Кюранов, Йонко Грозев и т.н.), с дисидент-
ските среди около Желю Желев, станал президент на република-
та като член на антикомунистическата опозиционна партия СДС. 
Тези връзки се споменават също в контекста на създаването на фон-
дация „Фридрих Науман“ и първите стъпки на бъдещите експерти 
на think tanks: Иван Кръстев, Евгений Дайнов и Красен Станчев. В 
интервютата те говорят на драго сърце за близостта си с кръгове-
те около президента Желев, защото тя се вписва в стратегията за 
легитимиране и за изграждане на дисидентското минало. В книга, 
издадена от ЦСП, think tank-а, ръководен от Евгений Дайнов, връз-
ката между средите на експертите на ЦИД и дисидентските среди 
около президента Желев е представена като доказателство за диси-
дентски и антикомунистически произход:

Сред неговите основатели [на ЦИД] има видни личности от ди-
сидентското демократично движение от онази епоха. Антико-
мунистическото дисидентство в България, въпреки закъснение-
то си спрямо други страни, е сред най-прогресивните движения. 
ЦИД се формира около проблематиката за правата на човека, 
за правата на малцинствата, околната среда и гражданското 
общество.1

 1 Е. Дайнов, Гражданско общество и развитие..., стр. 118.
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Така децата на бащите, които са част от номенклатурата – като 
Иван Кръстев, Деян Кюранов, Евгений Дайнов и Красен Станчев1 
– присъстват в множество разкази в ролята на деца на дисидент-
ството. От think tank, създаден от колеги от Института по история 
на БКП, историята за първите стъпки на ЦИД се превръща в исто-
рия на „гнездо на антикомунистически дисиденти“.

При това в дискурса на експертите от най-ранните години на 
ЦИД съществуват различни интерпретации на дисидентството. 
Повсеместното присъствие на определението „антикомунист“ се 
появява в разговорите с Евгений Дайнов, който държи да изчисти 
разказа за началото от всякакви елементи, които биха могли да го 
свържат с предишната власт; Антоний Тодоров – който впослед-
ствие се разграничава от антикомунистическия дискурс на „сините 
експерти“ и се доближава до новата идеология на социалистическа-
та левица – не се колебае да спомене в разказа си „закрилническото 
крило на властта“.

Същото прочистване на дискурса характеризира и повечето от 
интервюираните от ЦИД, които постоянно избягват темата за про-
изхода на сградата, където Институтът се премества през 1991 г.

призраците на изчезнали посолства
„Лично участвах в преместването на мебелите от стария в новия 
офис. Взехме мебелите от предишното източногерманско посол-
ство. Самата сграда принадлежеше на БКП и на корейското посол-
ство, точно срещу Министерството на външните работи“ (Анто-
ний Тодоров).

Преместването на ЦИД, на първия български think tank, в 
бившето корейско посолство и употребата на старите мебели на 
посолството на Източна Германия – страна, която изчезва от гео-
политическата карта на Европа – са точна метафора за политиче-
ското конвертиране на елитите, което се осъществява отчасти чрез 
създаването на think tanks през първите години на прехода. „Поли-
тическата поддръжка“, благодарение на която ЦИД получава тази 

 1 Баща му е член на Централния комитет на БКП.
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сграда, тези „връзки“, за които говорят, без обаче да ги споменават 
експлицитно, интервюирани като Тихомир Безлов, се отнасят ди-
ректно до Андрей Луканов, политик-реформатор от БСП, станал 
премиер след първите демократични избори през 1990 г.

Една от интервюираните от мен, M.A., политически съветник, 
която през годините се разграничи от средите на think tanks, при-
влича вниманието върху ролята на Андрей Луканов при политиче-
ското конвертиране на елитите:

Луканов живееше с чувството, че е големият гуру на прехода. 
Той нареди нещата, за да дадат сградата на ЦИД. Той също фи-
нансира отчасти първите стъпки на вестник „Демокрация“1... 
Двете личности на прехода са [Александър] Лилов2 и [Андрей] 
Луканов3. Още през 1984 г. Лилов работи върху възможността 
за изграждане на български политически модел според гръцкия 
социалистически прототип: разширена левица като ПАСОК 
и дясна партия. Луканов, който е министър на икономиката в 
средата на осемдесетте, е един от антиживковистите, близки 
до СССР. През 1986–1987 г. под покровителството на Луканов 
и на някои други се създават външнотърговските дружества4, 
имащи за цел да изнасят капитали, които после да се върнат в 
страната. Тогава голяма част от тези капитали е разпределена 
на наши момчета: Емил Кюлев5, шеф на Българо-руската банка, 

 1 Вестник на демократичната опозиция.
 2 Член на Политбюро на БКП (1976–1983), 1985–1987 специализира в Лон-

дон, след 1985 г. става директор на Института по социални и политически 
изследвания; Председател на Висшия партиен съвет на БСП през 1990 г. на 
XIV  конгрес на партията, който превръща БКП в БСП; идеолог на полити-
ческия преход и на двупартийния модел.

 3 Министър на външната търговия на България преди 1989 г., премиер на 
България (ноември1989–ноември1990), идеолог на икономическия преход. 
Убит през октомври 1996 г.

 4 Организация за външна търговия, чийто собственик е Българската държава, 
ползваща се с правото да сключва икономически договори на външните 
пазари.

 5 Полицейски инспектор в Министерството на вътрешните работи преди 
1989 г. Убит през октомври 2005 г.
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Илия Павлов1; и дори на хора, които бяха в затвора, с идеята да 
се държат под контрол [...]. Дават се дори пари на ръка. Като 
например на X [невъзможно за цитиране име], чийто баща е „чен-
ге“ от научно-техническите служби на партията. Така той на-
влезе в банкерския бизнес [...]. След това тези момчета излизат 
от контрол. Същото се случва и с антикомунистическата опо-
зиция (СДС), чието създаване е подпомогнато от червените.
Фактически преходът е процес, който старите от номенклату-
рата искат да опитат да контролират както на политическо и 
икономическо, така и на идеологическо ниво. Луканов е съблазнен 
от държавническите механизми, от властта, той се опитва да 
ръководи целия преход чрез дългосрочни и средносрочни страте-
гии и ходове. Лилов ръководи партията. Антикомунистическа-
та стратегия на СДС е изработена от Лилов [...]. Те позволиха 
разпространението на електоралния афиш на СДС с черепите, 
напомнящи за комунистическите трудови лагери. Това също 
беше идея, реализирана от един французин, занимаващ се с рекла-
ма, Жак Сегела, който подпомогна предизборната кампания на 
СДС. Но и той беше свързан със социалистите. Разбираш какво 
искам да кажа. Трябваше да дърпаш конците от много страни, 
но, разбира се, не беше лесно. Ето защо бащите на повечето от 
нашите момчета от think tanks също са от номенклатурата. 
От тези, които дърпат конците.

Този разказ, чиито мотиви се повтарят в множество разгово-
ри с интервюирани, които се чувстват „задължени“ да „развенчаят 
мита за think tanks като автори на българската демокрация“, импли-
цитно сравнява трансформацията на финансовите капитали с тази 
на капиталите на знанието и на експертизата. Интервюираната на-
рича „наши момчета“ както тези, които са получили от номенкла-
турата финансови капитали за изпиране – т.е. за реинвестиране в 
новата пазарна икономика – така и експертите от бъдещите think 

 1 Шампион по класическа борба преди 1989 г., създател на „Мултигруп“, частна 
икономическа структура с мафиотски характер, създадена със средства на 
бившия комунистически режим и свързана с бившите тайни служби. Убит 
през 2006 г.
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tanks, на които е дадена възможността да конвертират своя позна-
вателен и социален капитал в контекста на формирането на новите 
центрове за експертиза.

Връзките между Андрей Луканов и бъдещите експерти на think 
tanks през тези първи години на прехода днес са табу за лидерите 
на think tanks, които отказват да ги приемат или да ги коментират. 
За тях се споменава само в контекста на боричканията между кон-
курентни think tanks. Красен Станчев, директор на икономическия 
think tank ИПИ, едно от „децата“ на ЦИД, подчертава независи-
мостта на своята организация, разграничавайки я от тази на Огнян 
Шентов, директорът на ЦИД, превърнал се в негов конкурент на 
пазара на проектите:

ЦИД не е и не може да бъде независим think tank, защото от 
самото начало е получил сградата си от Андрей Луканов, а и 
продължава да получава един вид рента чрез наемите, които не 
слага директно в приходите на института. Трябва много да се 
внимава откъде идват парите. (Разговор)

когато обаче разказва за първите стъпки на ИПИ, специализирал 
се все повече и повече в икономическия анализ, Красен Станчев 
избягва да покаже връзката между „своята среща-инициация“ с 
големия икономически анализатор Ричард Ран, от една страна, и 
правителството на Андрей Луканов, от друга. По това време имен-
но правителството на Луканов поканва същия този икономист в 
рамките на проекта за изработването на план за либерализацията 
на българската икономика, известен също като „РАН-ЪТ“. Негови-
ят разказ представя Ричард Ран като „дошъл в България през 1990 
г., за да основе група за анализи в рамките на проекта Bulgarian 
Economic Growth and Transition Project“. Той споменава участието 
в този проект на различни български експерти и специалисти по 
икономика (Огнян Пишев, Димитър Луджев, Любен Беров, Румен 
Аврамов, Ренета Инджова...), като че става дума за спонтанно съ-
брала се група в името на пазарната икономика, която трябва да 
бъде изградена. Поканата на правителството не се споменава въ-
обще. Също така интересно е да се отбележи, че някои от тези спе-
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циалисти, поканени да участват в групата по инициативата на едно 
ляво правителство (О. Пишев, Р. Аврамов и Ренета Инджова), ста-
ват част от бъдещите think tanks, а други (Любен Беров и Димитър 
Луджев) се изявяват на политическата сцена.

В редица мои разговори с университетски преподаватели се 
подчертава връзката на други експерти от първите think tanks с 
кръга на апаратчика от времето на перестройката Андрей Луканов, 
лице, което въплътява волята и действието на реформаторското 
крило в БСП в началото на прехода. Един експерт политолог, ко-
лега и приятел на лидерите на think tanks Иван Кръстев и Огнян 
Минчев, разказва:

Позицията, която Иван Кръстев заема като експерт към пре-
зидента Желев през 1991–1995 г., отчасти се дължи на Андрей 
Луканов, който познава бащата на Иван. Пак чрез Луканов, Лу-
джев и Желев той става лидер на българския клон на фондация 
„Науман“, което му отваря вратите впоследствие да създаде 
своя think tank ЦЛС. [...] Отново по инициатива на Андрей Лу-
канов, Огнян Минчев1 и Снежана Ботушарова са привикани на 
среща в ресторант „Яйцето“, където са приканени да станат 
експерти на СДС.2

Така първите стъпки на експертите на think tanks, изглежда, се 
отнасят до една епоха на зараждане на политическите течения; епо-
ха, в която „дясно“ и „ляво“ се смесват. Това объркване е отречено, 
а дори и изкупено чрез един дискурс, който говори непрекъснато 
за сблъсъка на демокрацията с призраците на стария режим.

„в наЧалото вСиЧки бяхме антикомуниСти“3

интервюираните, които поставят под съмнение „първородната 
чистота“ на идеологическата опозиция комунизъм/антикомуни-

 1 Лидер на бъдещия think tank ИРМИ.
 2 Интервю с В.Г., политолог и съветник.
 3 Интервю с Е. Дайнов, ЦСП.
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зъм, подхранваща дискурса на експертите на think tanks през го-
дините, оспорват също и спонтанността на появата на тази група 
от експерти, настоявайки на факта, че процесът на прехода е ръ-
ководен и програмиран и че идеологическите избори имат конюн-
ктурен характер. Според тях няма „творители и спасители на демо-
крацията“, от една страна, и „носталгично настроени към миналото 
хора“, от друга.

За тях идеологическите избори се извършват едва по-късно и 
често са функция на възможностите за конвертиране на всеки ин-
дивид в контекста на прехода. Тези „оспорващи“ разкази показват 
и един латентен конфликт (на интрепретирането на прехода) меж-
ду различни групи експерти: между тези, които са се превърнали 
в „сини гурута на демокрацията“ и са успяли да основат мощни и 
признати в публичното пространство think tanks, и онези, които, 
точно както въпросните интервюирани, са избрали или понесли 
маргинализиране в полето на демократичната експертиза.

Често бях канен в ЦИД. Анализирахме ситуацията. Дискути-
рахме дали трябва да направим Конституция, или не, и т.н. Кол-
ко пичове и колко теории, които си придават научен вид само! 
Бяхме шест или седем човека: Огнян Минчев, Иван, Евгени, Ан-
тоний Тодоров, Луджев. Всички експерти бяха там в началото. 
Там за пръв път се даваха пари за политически анализи. Работе-
хме за различни депутати от Народното събрание. Често ходех 
там, винаги за конференции, семинари, работни групи... А, да, 
работех по проект за закона за политическите партии с един 
юрист. Беше през 1990–1991 г. Юристът беше Мария Йорда-
нова, един от стълбовете на Центъра. Платиха ми за това, но 
не ми предложиха работа. Бях университетски преподавател, 
докато другите вече нямаха работа. [...]
В началото всички работехме за ЦИД, всички бяхме антикому-
нисти, всички бяхме експерти на СДС. Всички плакахме, когато 
загубихме изборите. Всички бяхме за демократичните промени. 
Аз работех за Дертлиев1 и за Желев с Иван и с Огнян. Бяхме от 

 1 Председател на Социалдемократическата партия (1945–1947 и 1990–
1999).
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едната страна на политическата барикада, докато не разбрах, 
че не съм избрал добре позицията си и, че трябва да се върна към 
социалистическата идея – единствената, която можеше да за-
щити работното ми място. Ако ли не, рискувах да остана от-
вън като мръсен комунист. Ако имаш вуйчо владика1, можеш да 
станеш демократ, но ако нямаш...? Не те оставят да се добли-
жиш до ресурсите, до магическата вода, която преобразува...2

Разказът на един от създателите на ЦИД, който напуска think 
tank-а по идеологически причини, също поставя ударението върху 
относителността на разделението ляво/дясно през първите години 
на прехода. Следният откъс от разговора ни се отнася до обяснени-
ето му за напускането на някои от създателите на ЦИД:

После се разпръснахме, защото нашите индивидуални страте-
гии вече не вървяха заедно. В началото всички бяхме от страна-
та на СДС. Защото дилемата все още беше СДС/БКП. ЦИД 
беше първата и в началото единствената НПО за политическа 
експертиза. В нея бяха всички млади експерти социолози, поли-
толози и икономисти. Правехме експертиза за политическите 
партии, публикувахме брошури като „Изборни стратегии“ и 
т.н. Аз подкрепях, както и Деян, „Екогласност“3, която беше 
част от движението СДС. В „Екогласност“ почувствах за пръв 
път истинския левичарски дух, който липсваше в комунистиче-
ската партия. Генчо, който след първите си стъпки в ЦИД беше 
разпределен във Великобритания, се върна през 1994  г., при края 
на Беровото правителство. Беше разочарован от колегите си в 
„Сейнт Антъни Колидж“ [смее се]. Когато дойде Жан Виденов4 
на власт, той започна да играе на страната на СДС. От сту-
дентските си години в университета той носеше брада и дълга 
коса. Неговият хипи-look не му позволяваше да влезе дори в библи-

 1 Традиция на високопоставените протежета.
 2 Интервю с експерт, участвал в началото в ЦИД.
 3 Екологична неправителствена организация, създадена през 1989 г. Превър-

нала се в политическо движение, което се присъединява към коалицията на 
СДС.

 4 През 1995–1996 г., става въпрос за правителството на БСП.
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отеката. На запад хипи означава „ляв“, докато тук трябваше 
да се представя за десен. Представяш ли си, когато в София дойде 
републиканец от Съединените щати от консервативен амери-
кански think tank и види Генчо с неговия look на битник, той на-
право припада и не може да повярва на очите си. Но местните 
американски ченгета1, каквито са циници, разбират какво ста-
ва тук и упражняват натиск над въпросната десница да приеме 
Евгений за партньор.

Макар и да е сред яростните поддръжници на СДС при него-
вото създаване, бъдещият експерт от ЦЛС Деян Кюранов също е 
от тези, които приемат относителността на разделението дясно/
ляво в българския преход. Неговото писмено обръщение към екс-
пертите на една от кръглите маси на ЦИД през юли 1991 г. обръща 
внимание върху голямата промяна в значението на понятието за 
„дясно“ след 1989 г.:

В продължение на години хората отвляво, хората „срещу сис-
темата“ бяха наши съюзници на Запад [под „ние“ той разбира ин-
телектуалците дисиденти]; ...след падането на стената левите хора 
на Запад констатираха с ужас, че техните „естествени“ съюзници 
на Изток, т.е. ние, излизаме с „ултралиберални десни“ програми за 
промени. И докато казвахме (по инерция), че западната левица е 
нещо добро, левите хора на Запад, без много да се церемонят, ни 
обясниха, че ние сме лоши, защото сме „десни“2.

клонирането на цид
оттеглянето на много експерти от think tank-а „майка“ бележи 
засилването на политизацията, началото на специализацията и на 
образуването на професионална среда на българските think tanks, 

 1 Тайните служби.
 2 Махалото на Дарендорф: Ляво и дясно в българската политика, стр. 242.
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които през първите години на прехода, а и чак до края на деветдесе-
тте се идентифицират с идеята за скъсването с комунистическото 
минало.

ЦИД, който през следващите години, а и до днес продължава 
да играе ролята на координатор на множество общи проекти меж-
ду think tanks, също трябва да възприеме ясна стратегия след пър-
вите месеци на ентусиазъм, на избори и на кръгли маси. Преходът 
навлиза във фаза, която изисква разпределяне на ясно идентифи-
цирани роли в контекста на засилена политически конфронтация 
между двете български политически партии: СДС и БСП.

ЦИД възприема стратегия, която му запазва мястото на един 
от най-мощните think tanks в следващите години. Голяма част от 
интервюираните казват, че става дума за „прагматична“ стратегия, 
импулсирана от силен и влиятелен лидер – Огнян Шентов, – който 
не се колебае да взема парите оттам, където ги има, т.е. от чужде-
странните, и най-вече от американските донори.

Напуснах ЦИД, защото целите ни започнаха да се разминават. 
В началото го мислехме като академична единица, способна да 
дава дипломи и всички останало, като научен институт с хора, 
които искат да правят нещо различно. Нещата обаче се случиха 
по различен начин. През 1990–1991 г. ЦИД започна да привлича 
големи финансови средства. Имах чувството, че това може да са 
и средства на ЦРУ или на консервативните среди в САЩ. Някои 
от нас бяха все пак идеологически „леви“, а също така подкрепях-
ме прозрачността, докато Огнян [Шентов] беше прагматик. И 
слава Богу, защото ако зависеше от мен, ЦИД никога нямаше да 
се превърне в този огромен think tank, какъвто е днес... Той е мно-
го влиятелен, наема много хора и печели големи проекти... Уважа-
вам това, което ЦИД постигна, благодаря на Господ... [Въпрос: 
Искате да кажете по принцип „Благодаря на Господ“ за Бълга-
рия, за българите или конкретно за ЦИД?] 
Не, благодаря на Господ за ЦИД, не за България. Не мога да се 
сетя за нещо през последните петнадесет години, заради което 
да кажа „Благодаря на Господ за България“. Напуснах асоциаци-
ята, защото не можех да водя война. Огнян вече беше неформал-
ният лидер на групата по времето на студентските ни години 
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във ВИИ „Карл Маркс“. Нямаше никакво съмнение, че той ще е 
лидерът.1

Така постепенно ЦИД се професионализира и се структурира 
като организация, ръководена от вътрешна дисциплина, подчинена 
на стратегическия избор на нейния лидер. Интересно е да отбеле-
жим, че по това време „прагматичният избор“ не е ляв. „Такива бяха 
времената“ (T.T) Дясната идеология е нещо като метеорологична 
прогноза. Времето е преобладаващо дясно.

Така някои от напусканията или отдалечаванията от ЦИД са 
мотивирани от лични идеологически причини (М. Пиргова, Д. 
Петрова, А. Тодоров и т.н.), други – от възможности за развитие на 
кариерата в други структури (В. Русанов, Е. Дайнов, И. Кръстев). 
В контекста на започналия преход и на по-достъпното чуждестран-
но финансиране някои намират подходящи начини за създаването 
на нови think tanks: Иван Кръстев и Деян Кюранов координират 
българския филиал на фондацията „Науман“ и след това основават 
think tank-а ЦЛС, Огнян Минчев и Евгений Дайнов стават „сини 
гурута“ на СДС и след това основават think tank-овете ЦСП и 
ИРМИ, Йонко Грозев прави кариера в Хелзинкския комитет, Ва-
лери Русанов основава неправителствената организация ACCESS, 
която така и не успява да се превърне в признат think tank, Георги 
Прохаски работи във фондация „Сорос“ и в СДС, а след това осно-
вава think tank-а ЦИИ (Център за икономически изследвания) и 
т.н. Експертите, които успяват да създадат think tanks („децата на 
ЦИД“) са тези, които избират повече или по-малко експлицитно 
един политически лагер: този на СДС.

 1 Интервю с А.T.
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3. СдС: партията  
на вСиЧки българСки thInk tanks

В един разговор от септември 2002 г. Стефан Попов, председа-
тел на управителния съвет на институт „Отворено общество“ 

в София (българския филиал на фондацията Open Society Institute 
на Джордж Сорос), твърди:

В България няма леви think tanks... Всички икономически think 
tanks са дори по-десни от СДС... Това е така, защото не същест-
вува доверие в БСП, а и в България няма истински леви инте-
лектуалци, докато в Европа, в нормалните страни, разбира се, 
има леви интелектуалци. А в България – не. Пространството 
на БСП не е достатъчно реформирано, за да може в него да има 
think tanks.

Несъществуването на think tanks, а и на леви интелектуалци, 
за което говори Стефан Попов, не отразява фактическото състоя-
ние на нещата, а доминиращата представа (особено през периода 
1996–2001 г.), която идентифицира всички легитимни политиче-
ски позиции с партиите, идентифицирали се като десни, т.е. със 
СДС. В периода 1990–2001 г. лявата идеология е в легитимационна 
криза, която не ѝ позволява да създаде собствени think tanks (ще 
анализирам този въпрос в детайли по-нататък, в частта за левите 
think tanks).

Едва след 2002 г. институт „Отворено общество“ в София се 
опитва да си сътрудничи с някои приближени до кръговете на БСП 
леви интелектуалци, чиито изследователски групи и институти по-
лучават легитимиращия етикет „think tanks“.

През първите десет години на прехода средата на think tanks 
в България, въпреки връзките си с финансовите и социалните ре-
сурси на старата номенклатура, а понякога и благодарение на тях 
(вж. частта за първите стъпки на ЦИД), се конституира като сре-
да, близка до СДС. Близостта може да е директна: има примери за 
преминаване между политическата и експертната кариера, а и мно-
го think tanks се раждат след победата на СДС на парламентарни-
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те избори през 1997 г. В повечето от случаите обаче наблюдаваме 
индиректно политическо участие: think tanks служат за щабове на 
предизборните кампании или за провеждането на конкретни поли-
тически действия, а лидерите на think tanks са политически съвет-
ници или медиатори. Става въпрос преди всичко за връзка на по-
литическа легитимация, която основава, аргументира и подхранва 
съществуването на think tanks. Елитите на експертите на think tanks 
са признавани като елити също и заради медийното си присъствие 
като експерти и поддръжници на реформите, подкрепяни от СДС. 
Както твърди Иван Кръстев, think tanks се появяват, за да защитят 
„парадигмата на демократизацията и на модернизацията“, парадиг-
ма, която през първите години на българския преход е символична 
собственост на СДС. Това е и единствената парадигма, поддържа-
на от международните институции, които финансират създаването 
на think tanks.

кръгът „желев“ и фондация „науман“
„съюзът на демократичните сили“ (СДС), който е създаден през 
1989 г., събира представителите на различни дисидентски движе-
ния – „Екогласност“, „Клуб за гласност и преустройство“, някол-
ко новородени политически партии и синдикални движения като 
„Подкрепа“. Професор Желю Желев, лидер на демократичната 
опозиция (въплътена в коалицията СДС) от самото ѝ начало, е из-
бран за президент на Република България.

В качеството си на политически съветник на президента Же-
лев, а после и на наследника му Петър Стоянов, също избран от 
СДС, Иван Кръстев се превръща в „експерт-политолог номер едно“ 
на България. Сред съветниците на Желев откриваме също други 
експерти политолози като Здравко Попов, Стойко Тонев, Огнян 
Минчев (бъдещ лидер на ИРМИ), Румен Аврамов (бъдещ член на 
think tank-а ЦЛС, който работи в Агенцията за развитие), Мария 
Пиргова и други. Иван Кръстев обаче се налага като един от най-
близките му стратези.
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Експертите се появяват по едно и също време с политическите 
партии, искам да кажа преди всичко със СДС. Желю Желев, кой-
то беше председател на „Клуба за гласност и преустройство“, 
след това стана председател на СДС, а после и президент на 
България. Около него започнаха да се събират експерти. Тряб-
ваше да се подготви проект за Конституция. Тогава се появи и 
Иван, в кръговете на Желев и на Луджев1 през 1991–1992 г. Той 
беше млад, току-що завършил университета и без притеснител-
на биография, въпреки баща си. Беше съветник на СДС още при 
Филип Димитров2 и мисля, че дойде при Луджев като вече при-
ближен на СДС и на Желев. Той беше нещо като медиатор между 
Желев и Луканов.3

И така, първите стъпки на Иван Кръстев като експерт, но също 
и като „медиатор“ са конкретно свързани със СДС и с президент-
ската институция. Неговото сближаване с президента е отчасти 
следствие на приятелските му връзки с Копринка Червенкова, гла-
вен редактор на в-к „Култура“, но също и на връзките му с кръга 
около вестник „1000 дни“, който събира някои от приятелите от 
дисидентския период на Желев и подкрепя интересите на прези-
дента. Става дума за екип от интелектуалци (Юлиана Методиева, 
Иван Кулеков, Еми Барух), голямата част от които са университет-
ски преподаватели, колеги на проф. Желев. Връзката между уни-
верситета като „ресурс“ и раждащите се кръгове на политически 
експерти на think tanks вече ясно изпъква.

Иван Кръстев постепенно се превръща в „един вид входна 
врата“4 за президентския кабинет. По това време той живее с ръ-
ководителя на кабинета на Желев Юлия Папазова. През периода 
на изработване на Новата българска конституция, когато посещава 
също и срещите, организирани от ЦИД, той е приближен до кръга 

 1 Депутат на СДС, създател на либералната партия „Нов избор“, президент на 
административния съвет на „Отворено общество“ София през 1990 г.

 2 На 8 ноември 1991 г. Филип Димитров формира първото правителство 
начело със СДС.

 3 Интервю с М.П., политически съветник.
 4 Пак там.
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депутати от „Екогласност“ от парламентарната група на СДС (Кра-
сен Станчев, Димитрина Петрова, Красимир Кънев и т.н.). Много 
свидетели на тази епоха подчертават:

Работата беше още в духа на дисидентството, в неформална 
атмосфера. Решенията се вземаха в името на демокрацията, по 
неформален начин и с ентусиазъм.

Като приближен на кръга Желев и на ЦИД, Иван Кръстев ор-
ганизира срещи, участва в конференции и дискусии за прехода и 
за политическите реформи. Неговата роля на експерт се засилва 
след установяването в София на български филиал на фондация 
„Фридрих Науман“, за който ще стане дума малко по-нататък. Под-
помогнат от връзките си с Либералния интернационал на прези-
дента Желев, Иван Кръстев става лидер на фондацията в България, 
което е и трамплин за създаването на собствения му think tank – 
ЦЛС.

На въпроса защо през 1994 г. основава think tank-а ЦЛС и от-
къде започва кариерата му на съветник на фондация „Науман“ Иван 
Кръстев отговаря директно с разказ за кариерата си на съветник на 
тази фондация, без да се връща към първите си стъпки на съветник 
на президента Желев. По този начин подчертава легитимността 
си „отвън“ и избягва възможността да бъде обвинен в каквато и да 
била политически пристрастност:

След като се върнах от Оксфорд [той е стипендиант на фонда-
цията на Джордж Сорос в „Сейнт Антъни Колидж“ в Оксфорд, 
visiting student по политически науки], получих предложение от 
фондация „Фридрих Науман“ и работих при тях като съветник 
в продължение на една година. Това беше очарователно, за пръв 
път виждах силата на международните мрежи и как работят 
think tanks в чужбина. (Разговор)

Така той отдава легитимността на позицията си във фондация 
„Фридрих Науман“ на своя опит в Оксфорд, а не на политическите 
си връзки. В едно друго интервю Кръстев споменава и приятелска-
та връзка, която стои зад това предложение:
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В края на 1991 г. един много добър наш приятел дойде в България 
с представителя на фондация „Науман“ – Арно Векбекер1.

Спонтанността и приятелският характер при създаването на 
НПО често се изтъкват, за да притъпят политическия характер на 
този акт.

Установяването на германската фондация „Фридрих Науман“ 
в България има за цел да подпомогне създаването на българска по-
литическа партия, подобна на и съюзена с германската либерална 
партия FDP, подкрепена от фондацията. Създаването на партията 
„Нов избор“ от Димитър Луджев, на която Иван Кръстев е един от 
основните съветници, е опит за създаването именно на такава пар-
тия. Този опит обаче не успява.

Иван се опитваше да образува либерална партия в България с 
двадесетина депутата от СДС. Идеята беше да се създаде ли-
берална партия „Нов избор“ на Димитър Луджев. Написаха 
се купища програми и експертни анализи. Там бяха и хора от 
вестника „1000 дни“: президентът подкрепяше тази идея. Сре-
щахме се пред фондация „Фридрих Науман“, но също и пред кино 
„Петър Берон“, в Центъра на Луджев: аз, Огнян [Минчев], Иван 
[Кръстев] и други. Изработвахме програмата на бъдещата ли-
берална партия. Дискутирахме как да упражним влияние върху 
правителството на Филип Димитров, а после и върху това на 
[Любен] Беров...
Знаеш, че германците са много предпазливи. Този офис беше за 
България и за българите. След това те се преместиха в Любляна. 
Арно видя, че в България нещата още не са узрели, за да се напра-
ви либерална партия, подобна на FDP. Беше голям симпатяга. 
Тогава Иван се обърна за пари към американците. Фондацията 
на Джордж Сорос вече се беше установила със стипендии и спе-
циализации. Европа не искаше да дава пари... какво политическо 

 1 Директор на българския филиал „Friedrich Naumann“. Германец, за който 
всички интервюирани се сещат най-вече с малкото му име, Арно.
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късогледство само, те непрекъснато искаха финансови доклади, 
фактури, бумаги...1

Когато говори за първите стъпки на кариерата си, Иван 
Кръстев предпочита да си спомня не за някое конкретно полити-
ческо действие, а за ентусиазма на група приятели, запленена от 
идеята за гражданското общество:

Тъй като фондацията нямаше политически партньор, който да 
ѝ подхожда, германците предпочетоха да действат повече като 
фактор за гражданско образование, с педагогически функции, в 
името на либералните идеи. Те нямаха намерение да работят с 
класически политически партньор, какъвто беше случаят с фон-
дация „Фридрих Еберт“, която работеше със социалдемократи-
ческата партия на Дертлиев, или пък с фондация „Конрад Аде-
науер“, която подкрепяше СДС. (Разговор)

Около фондация „Науман“ гравитират също и други експерти, 
бъдещи лидери или членове на think tanks: Деян Кюранов е един от 
основните български нейни съветници заедно с Иван Кръстев. Той 
следва Иван Кръстев при създаването на think tank-а ЦЛС през 
1994. Към кръга на фондацията се присъединява и Красен Станчев, 
който, както и Деян Кюранов, е участвал в дисидентското движение 
„Екогласност“. Той е съветник на фондация „Науман“ (1992–1993) 
и депутат от СДС (1990–1991), но също и председател на Комитета 
за опазване на околната среда, който изработва закон за околната 
среда през 1991 г. В началото на съществуването си (1992–1993), 
когато е създаден като група за икономически анализи на капи-
таловия пазар в България, неговият think tank ИПИ е приютен в 
сградата на фондация „Науман“. Около тази група експерти и при-
ятели гравитира и Евгений Дайнов, който се е върнал от специали-
зацията си в „Сейнт Антъни Колидж“ в Оксфорд. През 1994 г. той 
основава think tank-а ЦСП (Център за социални практики), който 
се превръща в генерален щаб на либералната партия „Нов избор“ 
на Димитър Луджев, депутат от Коалицията на демократичните 

 1 Интервю с М.П., политически съветник.
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сили на СДС. Офисът на неговата НПО ЦСП се превръща в място 
за срещи на експерти и на приятели, които гравитират около ЦИД, 
президента Желев и политическите кръгове на СДС. Той също се 
намира в центъра на столицата:

Ходехме при Генчо на улица „Веслец“, зад Централна баня. Беше 
един апартамент от шейсетте, 90 квадрата, почти без мебе-
ли. Наричахме го Центъра на Евгений, но не си спомням точно 
името на НПО-то. Черпеше ни вино и пиехме до сред нощ. Кра-
сен беше там постоянно; хората, които идваха при Иван [във 
фондация „Науман“] и при Генчо, бяха почти същите: Йонко 
Грозев1, Бойко Димитрачков [днес той е шеф на БТК, от един и 
същи клас в английската гимназия с Иван], Милена Димитрова, 
журналистка, Гергана Жулева2, Греди Асса, художник, Копринка 
Червенкова и Юлия Папазова3, Юлиана Методиева, главен ре-
дактор на президентския вестник на Желю „1000 дни“, чиито 
страници бяха списвани от Генчо, Иван, Деян... Аз също участ-
вах. При Генчо анализирахме случващите се събития: СДС това, 
БСП онова4.

Доминиращият мотив на спомените за фондация „Науман“ и за 
кръговете, гравитиращи около нея, е този за приятелската група: 
неформално обединение на експерти, занимаващо се с един либе-
рален проект, приближено до президента и до част от СДС. Дей-
ностите на фондацията се състоят най-вече в организирането на 
дискусии и на конференции, в превеждането и публикуването на 

 1 Президент на Български Хелзински Комитет.
 2 Гергана Жулева, съпруга на Красен Станчев, днес директор на неправител-

ствената организация Център за гражданска информация,  който също е и 
think tank.

 3 „Юлия Папазова (Джуто), съпруга на Дончо Папазов, е един от създателите 
на Русенския комитет. Шеф на кабинета на президента Желев. Когато Иван 
Кръстев става един от съветниците на президента Желев, те се влюбват. 
Влиянието на Иван в президентската институция е било малко или много 
благодарение на жената, с която е живял няколко години...“ (Интервю, 
M.П.)

 4 Интервю с М.П., политически съветник.
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теоретични политически произведения на германски автори, в из-
даването на български политологични анализи. Паралелно с поли-
тическите термини като лобинг, медиация, подготвяне на полити-
чески програми, свидетелствата за епохата вече налагат и термина 
проект („те правеха проекти“) е ключова дума, в която може да се 
резюмира най-съществената част от дейността на фондацията, без 
да е нужно да се обяснява конкретното съдържание на тези проек-
ти. Като че ли самата дума „проект“ съдържа достатъчно обяснение 
(легитимация).

В разказите за фондацията се появява също и терминът пъту-
ване. Лидерът Иван Кръстев урежда с донорите пътувания (конфе-
ренции, специализации) в чужбина, които после разпределя сред 
групата лица от кръга на фондация „Науман“: „сред либерали“. 
Пътуването може да бъде сравнено с рядък и много привлекателен 
продукт за времето си, чрез който „шефът“ потвърждава позицията 
си на благодетел на групата. Пътуването е също и фактор за сбли-
жаване и признаване.

Организирахме неофициални или полуофициални срещи във фон-
дация „Науман“. Често вечер, на чаша вино. След пътуването в 
Германия, на езерото Констанс, се събрахме „либерали“: полито-
лози, социолози, журналисти, всички млади хора, но не случайни 
– хора, заемащи определена позиция и имащи известно влияние, 
които в голямата си част бяха участвали в пътуването, орга-
низирано от Иван [Кръстев] в Германия. Той трябваше на съби-
ра „българите“ за различни инициативи. Канеха ни практически 
всяка седмица. Без предварително заявена тема, дискутирахме 
и анализирахме различни неща: политически теми или лични 
клюки. Бяхме приятелски кръг. Ето така, разположени в кръг 
[усмихва се], хрускайки солети, пиейки вино и приказвайки. Ня-
кои се отделяха от другите, двама по двама, за да говорят... Ето 
какво си спомням съвсем бегло1.

Някои разкази почти създават впечатлението за едно все още 
„идеално“ време, времето на прохождането, в което политика и 

 1 Пак там.
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приятелство се смесват без конфликти. Фондация „Науман“ се явя-
ва място за срещи със стари приятели, приятни сбирки в центъра 
на града, на които можеш да отидеш без покана. Описанието на 
мястото – апартаментът, нает от тази фондация – засилва впечат-
лението за неофициалността и задружността на първите стъпки, 
контрастиращи с по-луксозните и импозантни офиси на днешните 
think tanks. Все пак и тогава нещата се случват в центъра на столи-
цата, в близост до политическите институции, на няколко крачки 
от Парламента и Президентството.

Беше приятно да отидем да пием по кафе до „Кристал“, в цен-
търа на София, близо до всичко. Постоянно отворени врати. 
Харесваше ми присъствието на Деян. Чувствах се добре приета. 
Да не се спирам. Научавах всички политически клюки, новините 
от Президентството... Влизаш в стар апартамент, озоваваш 
се в сумрачен вход, през който достигаш до хол със стар дървен 
проскърцващ под. В средата на помещението – малка масичка. 
Освен това – още три стаи, малка кухничка и баня-тоалетна. 
В кухнята можеш да си правиш чай и кафе. Всички и особено най-
близките гости си приготвят сами чая или кафето. (М.П., по-
литически съветник на Любен Беров)

Този откъс предава гордостта на интервюирания, че е бил сред 
„най-личните гости“, които имат право да си направят сами кафето, 
т.е. „да са в кухнята“ на фондацията, а и да участват директно в дела-
та на полиса, т.е. в кухнята на политическите събития:

Често се срещахме с Иван, за да разговаряме за парламентарно-
то и правителственото мнозинство: кога ще падне правител-
ството и пр. Говорехме за всичко, защото той имаше влияние 
над парламентарната група на Луджев, която можеше да събо-
ри правителството: това беше групата, чиито няколко гласа 
липсваха на СДС, за да събори Беров. Те искаха това да стане, 
защото според тях правителството поддържа БСП1.

 1 Пак там.
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Свидетелствата за кръга на фондация „Науман“ излъчват без-
конфликтен тон. Консенсуалният и харизматичен аспект на лич-
ността на Иван Кръстев, подчертан в по-голямата част от разказите 
за него, се допълва от спомена за една епоха, близка до ентусиазма 
на дисидентските години и на кръговете, които политиката и въз-
можностите още не са разделили. Все пак от проведените от мен 
интервюта се разбира, че дейността на фондацията се подчинява 
на двойна логика: политическа логика, свързана с конюнктурата в 
страната, и логика на външното финансиране на НПО, които по 
това време „започват да никнат като гъби след дъжд“. Политическа-
та логика на фондацията и на дейностите на бъдещите лидери на 
think tanks обаче преобладава. Тя се засилва още повече в епохата 
на „сините гурута на демокрацията“.

„шаманите“ на втората демократиЧна революция

раждането на think tanks като такива е тясно свързано с политиче-
ските събития от средата на деветдесетте. Според лидера на ЦСП 
Евгений Дайнов става дума за период на криза на демократичния 
преход, през който „носталгията по миналото кара българското об-
щество да се губи по погрешни пътища“. В една статия на англий-
ски, предназначена за чуждестранната публика, лидерът на ЦЛС 
Иван Кръстев обяснява появата на think tanks в Източна Европа 
като реакция на възхода на икономическия популизъм след из-
борните провали през средата на деветдесетте, на политическите 
партии, защитаващи либералните реформи в бившите комунисти-
чески страни: „Публичният дебат беше удавен в една политическа 
и социална носталгия и консенсусът за реформата се разпадна“1. В 
този смисъл според Кръстев think tanks се появяват, за да упражнят 
натиск, чрез който да се подпомогне програмата за реформи. Тази 
„абсолютна необходимост“, която обосновава съществуването на 

 1 I. Krastev, The Liberal Estate..., р. 277.
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think tanks, е повтарящ се мотив във всички разкази за създаването 
на think tanks, които ние ще анализираме по-нататък.

Създаването и институционалната стабилизация на повечето 
български think tanks съвпадат със засилването на политическата 
борба между СДС и БСП. Кулминационната точка на тази кон-
фронтация е политическата криза от есента на 1996–1997 г., коя-
то завършва с „улична революция“, подобна на тази в Украйна от 
2004 г. Тогава столицата е разтърсена от манифестации, студентски 
протести и стачки, насочени срещу социалистическото правител-
ство на Жан Виденов, създадено през 1995 г. след оставката на пра-
вителството на Любен Беров.

В този контекст вече съществуващите think tanks като ЦЛС се 
утвърждават като защитници на либералната програма, поддържай-
ки опозиционната партия СДС, а други са създадени, „за да засилят 
натиска на гражданското общество срещу антимодернизаторската 
власт“. Иван Кръстев заявява без заобикалки: „The right party is the 
right party“ („правилната партия е дясната партия“)1.

Множество свидетелства за събитията от това време предста-
вят лидерите на think tanks като герои на приказка, в която демо-
крацията печели срещу злото, което неспирно задушава страната: 
мафията на ченгетата на БСП. Евгений Дайнов си приписва роля-
та на революционер „във втората демократична революция срещу 
червените след 1989 г..“. Той лично присъства „на барикадите“ при 
Софийския университет, където организира, подбужда и подкрепя 
съпротивата на студентите. „Успяхме да вземем властта от червени-
те! Показахме, че сме красиви, независими и способни!“, казва той, 
разказвайки за дните и нощите на кипежа на „второто раждане на 
българската демокрация“.

В този случай think tanks се явяват като родилки при болезне-
ното раждане, което трябва да допълни (изкупи) липсата на „ис-
тинско дисидентство“. Така „втората демократична революция“ 
символично, но и практически поставя началото на официалната 
история на think tanks. Вътрешната политическа конюнктура и 

 1 I. Krastev, „The right party is the right party“. – In: „Insider“, n° 11, 1996.
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финансовата помощ на чуждестранните фондации в полза на „вто-
рата българска демократична революция“ подтикват създаването 
на нови think tanks. След парламентарните избори от юни 1997  г., 
които дават властта на СДС, експерти, които дотогава работят ин-
дивидуално за тази партия, създават постоянни структури: think 
tank-а на Огнян Минчев ИРМИ, основан през юни 1997 г.; think 
tank-а CEE, създаден от Георги Прохаски „на базата на група от 
експерти икономисти, работещи заедно от времето на икономиче-
ската криза от есента на 1996 г.“ в пряка връзка с централния щаб 
на СДС; Европейския институт: think tank, основан от депутата 
на СДС Станислав Даскалов. Други think tanks, които са директно 
свързани с структурите на СДС и с лидерите на партията, също се 
появяват на бял свят точно след 1997 г., но не участват директно в 
това проучване, понеже не добиват същата роля, същата видимост 
и трайност в мрежата на българските think tanks. Те изпълняват ко-
нюнктурни нужди, свързани с един къс времеви отрязък. Можем 
да посочим например Евроатлантическата фондация, think tank-а 
на Мария Семерджиева, фондация „Демокрация“, създадено от 
премиера Иван Костов, фондация „Бъдеще за България“, създадена 
от президента на републиката Петър Стоянов, и т.н.

политически кариери, консултантски кариери
преди да основат своите think tanks, някои експерти вкусват ди-
ректно политиката в редиците на СДС. Така преди да участва в об-
разуването на икономическия си think tank, Александър Божков е 
депутат и член на Националния координационен съвет на СДС. В 
периода на „втората демократична революция“ той става вицепре-
миер в служебното правителство на Стефан Софиянски (СДС). 
Последният е назначен след оставката на социалистическото пра-
вителство на Жан Виденов, за да осигури политическия преход 
преди парламентарните избори от пролетта на 1997 г. Основателят 
на Европейския институт Станислав Даскалов е бил заместник-
министър на търговията (1991–1993), главен преговарящ при асо-
циирането на България към Европейската общност (1992), а след 
това и министър на външните работи (1993–1994).
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Втора вълна на преминаване на отговорни лица от СДС към 
think tanks може да бъде наблюдавана след изборното поражение 
на СДС на парламентарните избори през 2001 г. Антоанета Пра-
матарова, която в периода 1997–2001 г. е заместник-министър на 
външните работи в правителството на СДС на Иван Костов, както 
и министър, отговарящ за преговорите за присъединяване на Бъл-
гария към Европейския съюз, се присъединява към ЦЛС. Същото 
прави и социологът-етнолог Васил Гарнизов, „радикален привър-
женик на идеологията на партията СДС“, който след като заема 
поста на заместник-министър на регионалното развитие в прави-
телството на Иван Костов, се присъединява към проектите на think 
tanks: ЦСП и ЦЛС.

Преминаването в обратната посока – от think tanks към по-
литиката – става по-често след 2001 г. Така например Николай 
Мла де нов, станал директор на think tank-а Европейски институт 
(1999–2001) след като Станислав Даскалов заминава за посланик в 
Брюксел, става депутат от СДС и заместник-председател на Коми-
сията за европейска интеграция. Младият експерт по икономика 
Мартин Димитров от ИПИ е избран за депутат от квотата на СДС 
през 2005 г.

И все пак системата на „скачени съдове“ между think tanks и 
напускащи правителствата не е доминираща практика за средите 
на българските think tanks, които зависят главно от логиката на 
външно финансиране, а не от ресурсите на политическите партии 
в страната. Повечето от експертите на think tanks и най-вече лиде-
рите не възнамеряват да влязат директно в политиката, от която го-
ляма част от тях като Красен Станчев (депутат от СДС, 1990–1991 
г.) са се отказали, след като „са я вкусили“ веднъж. Експертите на 
think tanks предпочитат да бъдат „главните готвачи“ на програмите 
и на речите на някои отговорни лица в СДС, като едновременно с 
това получават пари от проекти на западните, главно американски 
фондации.

Без да са имали политическа кариера или да са планирали да 
влязат в политиката, експертите на think tanks стават привилегиро-
вани съветници на политиците: Иван Кръстев и Евгений Дайнов 
са познати като близки съветници на президента на републиката 
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– представителя на СДС Петър Стоянов. Множество свидетелства 
говорят за това:

„Евгений непрекъснато караше Петър Стоянов да се предста-
вя в публичното пространство като председател на СДС, а не 
като президент на републиката“; „Иван беше предал Желев за-
ради Стоянов“1.

След като е бил съветник на Петър Дертлиев, председател на 
Социалдемократическата партия от коалицията на СДС, Огнян 
Минчев, бивш член на БКП и бивш преподавател по научен кому-
низъм в Софийския университет, става съветник по въпросите на 
регионалната и международната политика на Надежда Михайлова, 
министър на външните работи в правителството на Иван Костов. 
Приближен до Надежда Михайлова е и Николай Младенов от Ев-
ропейския институт. Той пише речите на министърката, използ-
вайки познанията си в областта на европейската интеграция.

Икономическата област също е покрита от експертизата на 
think tanks: някои лидери на think tanks като Красен Станчев, Алек-
сандър Божков и т.н. са икономически съветници на правителство-
то на Иван Костов.

Не става обаче въпрос за „съветници в сянка“. Макар и експер-
тите на think tanks, цитирани по-горе, да не са избрани, те участват 
в политическата игра, превръщайки понякога своите think tanks в 
генерални щабове на предизборните кампании. През 2001 г., ко-
гато изведнъж кандидатурата на наследника на българския трон 
отпреди 1944 г. Симеон Сакскобургготски нарушава равновесие-
то между БСП и СДС и заплашва да спечели протестния вот, think 
tank-овете ЦЛС, ЦСП, ИРМИ и донякъде Европейският институт 
се мобилизират като щабове на изборната кампания на СДС.

По време на местните избори от 2003 г. Огнян Минчев 
(ИРМИ) и Евгений Дайнов участват активно в писането на речите 
и в подготовката на изборните стратегии в полза на кампанията на 
СДС. ЦСП става генерален щаб на кампанията за поста на кмет на 

 1 Интервюта с M.П. и В.Г., политолог.
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София на Министъра на външните работи и председател на СДС 
Надежда Михайлова. По същото време Евгений Дайнов се заема 
със създаването на клуб за поддръжка на „новото СДС“, което На-
дежда Михайлова ръководи, срещу фракцията на бившия преми-
ер Иван Костов. През април 2004 г. Евгений Дайнов се хвали пред 
приятелите си, че е „успял да получи от американците петстотин 
хиляди долара за кампанията на СДС“1.

Ролята на суперексперти на предизборните кампании на СДС, 
която някои от лидерите на think tanks приемат, обаче не е доста-
тъчна за превръщането им в публични личности, каквито те стават 
след 1997 г. Чрез непрестанното си присъствие в медии като „по-
литолози на СДС“, те стават известни и в най-отдалечените села. 
Телевизията, радиото и вестниците изработват образа на „сините 
експерти“, превърнали се в символи на изострената конфронтация 
между модернизатори и носталгици.

обожавани и мразени гурута
след „втората демократична революция“ експертите Огнян 
Минчев и Евгений Дайнов и в по-малка степен Иван Кръстев ста-
ват известни в публичното пространство. Телевизионните зрители 
ги наричат „сините гурута“, или „сините шамани“2.

През периода 1997–2001 г. „шаманите“ се появяват почти вся-
ка събота вечер в най-гледаните предавания като „Панорама“ и раз-
пространяват своите анализи за събитията през седмицата всяка 
неделя на вълните на „Неделя 150“, както и на страниците на го-
лемите всекидневници и седмичници като „Демокрация“, „24 часа“, 
„Капитал“, „Сега“ и т.н. Независимо от темите, по които се говори 
– външна политика, приватизация, корупция, бюджет, конфликти 

 1 Интервю с В.Г. Няма как да разберем как е получил тази сума, нито как я е 
използвал, тъй като тази информация е част от „тайните“ или от мълвата. Едно 
нещо е сигурно: това е съдържанието на изречението му, чуто от много от 
интервюираните от мен.

 2 Синьото е емблематичният знак на СДС, символизиращ европейските пер-
спективи и връзката с християндемокрацията.
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в партиите и т.н. – повечето от тях свързват изказванията си пред 
медиите за периода 1995–2001 г. с „обяснения, оправдания или 
хвалби на политиката на СДС“, от една страна, и с „оценки, крити-
ки и негативни мнения за политиката на БСП“, от друга. „Генчо не 
спира да твърди, че БСП не се реформира добре, че са русофили и 
комунисти“(Д.П.). Огнян Минчев е цитиран в множество разгово-
ри като „ревностен противник на БСП, който непрестанно крити-
кува връзките на БСП с Русия“ (В.Г.).

Това изключително ангажирано идеологическо позиционира-
не предизвиква възхищение сред привържениците на СДС и сати-
рата или бурната критика на тези „сини експертчета“ от привърже-
ниците на БСП или, в моите разговори, от наблюдателите, които се 
определят като „независими“. Привържениците на СДС не изпус-
кат нито една медийна изява на „шаманите“, които казват „истината 
за машинациите на ченгетата“ и „помагат на страната да се спаси“, 
докато тези, които се чувстват накърнени или заплашени от поли-
тиката на СДС, характеризират експертите ту като „момченцата“, 
ту като „гениите политолози“. Тези присмехулни наименования по-
казват желанието тези фигури, които са станали прекалено силни в 
медиите, едновременно да бъдат и свалени от пиедестала, и осмени. 
Квалификациите „шамани“ и „гурута“ едновременно иронизират и 
легитимират привилегированата позиция на „сините експерти“.

Свидетелствата привличат вниманието върху усилването на 
политическото поляризиране на българското общество по това 
време. „Гурутата“ се идентифицират като защитници на интереси-
те на една част от обществото: тази на реститутите1. Реституции-
те и приватизациите, които усилват бедността и безработицата, са 
усетени като несправедливи от голяма част от населението. Свър-
заните с тях заплахи за приемане на закони за лустрация, подобни 
на тези в Чешката република, галванизират антипатията към „ша-
маните“ през първите години на прехода.

 1 Хора, на които им е върната собствеността отпреди национализирането 
през 1948 г. и които изведнъж се оказват мразени от „всички тези, които 45 
години са работели честно“ (Г. Михайлов).
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Когато през 1999 г. кризата в Косово разделя още повече бъл-
гарското общество, този път по въпроса за НАТО, „сините експер-
ти“ заемат челните места в официалните трибуни, от които насър-
чават българския народ „да извърши правилния цивилизационен 
избор“ (за НАТО и срещу сърбите, за демокрацията и срещу кому-
нистите). Те поддържат решението на правителството на СДС да 
подкрепи въздушните удари и се обявяват срещу „левите идеоло-
зи, които използват политическата ситуация, за да хвърлят отново 
българското общество в съмненията, присъщи на слабия човек...“1. 
Така голяма част от събеседниците ми свързва тези позиции не 
само с политическия избор на СДС, но също и с „чуждестранната 
пропаганда“. За Огнян Минчев се говори, включително от страна 
на неговите колеги-експерти от think tanks, като за „американско 
мекере“, което „изпълнява всякакви поръчки на американското по-
солство“. „Той дори нападна Европейския съюз в медиите, когато 
стана ясно, че европейците ще запазят визовия режим за България“ 
(M.А.). Нека отбележим, че квалификациите „американско мекере“ 
и „мекере на СДС“ често се използват като синоними. „Сините гу-
рута“, политиците на СДС и чуждестранните донори на think tanks 
участват в един колективен образ на „чуждестранните сили“, които 
целят да „направят по-беден българския народ и да го подчинят“2.

Въпреки че противопоставянето СДС – БСП отслабва след по-
явата на политическата сцена на Симеон, „сините гурута“ продъл-
жават да се обявяват в подкрепа на идеологията на СДС. В нощта 
на парламентарните избори през 2001 г. от студиото в Национал-
ния дворец на културата Огнян Минчев и Евгений Дайнов говорят 
на народа пред телевизионните екрани за загубата на СДС като че 
ли те самите са кандидати на изборите. След това организират и 
участват в голям брой конференции и дискусии, които анализират 
загубата на СДС като „загуба за демокрацията“. Публикуват в пре-
сата серия от критики срещу „популисткия“ вот на избирателите.

 1 Интервю с Е. Дайнов.
 2 Интервю с Г.М.
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Генчо и Огнян са ревностни противници на царя. Минчев го на-
пада от републикански позиции. Генчо напада, както си знае. Той 
навсякъде вижда „ръката на Москва“, но не напада министър 
Паси, защото той е с американците. Всичко това са политиче-
ски поръчки. Човек се пита дали наистина става дума за идеоло-
гически избор. Иван винаги остава най-умерен (В.П.)

Мандатът на правителството на Симеон все пак променя без-
възвратно конюнктурата на двупартийния идеологически кон-
фликт. Приемането на България в клуба на бъдещите членове на 
Европейския съюз нормализира имиджа на страната, който вече не 
е „заплашен“ от старите комунисти. Вътрешната криза в СДС също 
отразява тази криза на дискурса. Десницата трябва да намери ново 
място в политическата игра, в която внезапно се появява партията 
Национално движение Симеон Втори (НДСВ), като заема част от 
либералното политическо пространство вдясно. Кризата на СДС е 
отразена също в много от проведените от мен разговори като „кри-
за на think tanks“, които вече не получават финансиране от чуждес-
транните донори, за да защитават либералната програма в страната. 
Пазарът на проекти се променя, но think tanks вече са се професио-
нализирали и могат да се адаптират към променящата се конюнкту-
ра на изискванията на донорите, които „поръчват музиката“.

В разговорите ни лидерите на think tanks отказват да определят 
институциите, ръководени от тях като партийни или като свързани 
изключително с една политическа партия – СДС. Те подчертават, 
че те не зависят от ресурсите на партията. И наистина ресурсите и 
легитимността на тези организации идват „отдругаде“.
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4. инСтитут „отворено общеСтво“ в София  
и българСкото гражданСко общеСтво

В повечето от страните от Източна Европа  
има малко неща за наблюдаване и за избиране.  

Изборът продължава да е един-единствен: Сорос.  
Субкултурите от края на осемдесетте  

години не успяха да се наложат трайно и загинаха през  
последните години. Алтернативната икономика  

в малък мащаб не беше истинска опция, основно  
поради малкото налични парични средства.  

Повечето от инициативите бяха твърде  
малки, твърде слаби, за да се превърнат незабавно  

в жизнеспособни начинания. Без да е част  
от опозиционното движение или от  

субкултурата  „НПО life style-ът“, изглежда,  
е единствената опция, която оцелява.1

една американСка фондация, поСрещната  
от българСките СоциалиСти

институт „отворено общество“ има статута на частна фонда-
ция със седалище в Ню Йорк, създадена през 1993 г. от финансиста 
и мецената Джордж Сорос. Този институт координира мрежата от 
фондации на Джордж Сорос, които от 1984 г. започват да се нала-
гат по целия свят. Тяхното разпространение (в повече от 50 страни 
към днешна дата) започна от Изток „с цел да се подпомагат бившите 
комунистически страни по пътя на прехода им към демокрация“2. 

 1 H. Lovink, On the Art of Being Independent. On NGOs and the Soros debate, Mai 
1997, Nettime, ZKP n°4, Ljubjliana, Slovenia, в рамките на конференцията 
„The Beauty and the East“ Lubljiana, 22–23 may 1997.

 2 интернет сайт на „Отворено общество“ – Ню Йорк.
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Днес фондации „Отворено общество“ съществуват в Африка, Ла-
тинска Америка, в Карибите, в Монголия, в Югоизточна Азия, в 
Русия. Навсякъде тяхната дейност има за цел да „подпомага от-
вореното общество (open society), определено от философа Карл 
Попър като „форма на социална организация, която не е идеална, 
но която винаги е готова да се подобри“. Сорос заема това поня-
тие, за да го асоциира трайно с понятието „гражданско общество“, 
което той поддържа, а понякога дори създава в различни части на 
света чрез програми в областите, отнасящи се до обществото като 
цяло: „развитие на НПО, образование, медии, изкуства, но също и 
здравеопазване, правосъдие, човешки права, права на жените и на 
малцинствата или пък икономически, административни, социални 
и юридически реформи“1.

Институт „Отворено общество“ в Ню Йорк и институт „От-
ворено общество“ в Будапеща – създаден в родния град на Джор-
дж Сорос и функциониращ като контролен пулт за фондациите му 
в Източна Европа – са двата големи центъра на мрежата по света. 
Те осигуряват финансова, административна и техническа помощ 
на различни фондации, които съществуват като независими НПО, 
но въпреки това зависят изцяло от волята на техния благодетел 
Джордж Сорос.

Фондацията „Open Society Institute“ в София (OSIS) се уста-
новява в България през юли 1990 г. с подкрепата на социалистиче-
ското правителство на Андрей Луканов – обнародва се държавен 
указ, за да „осигури подходящите условия за развитието и функ-
ционирането на фондацията“. Българската държава предоставя 
материалната база (сграда и офиси) и освобождава фондацията от 
данъци и от митнически такси, като едновременно с това се анга-
жира да подпомага нейното развитие с фиксирана годишна суб-
сидия.2 През 1991 г. институт „Отворено общество“ получава от 
българското правителство 13,6 милиона лева3 и 1,1 милиона долара 

 1 Пак там.
 2 В. Проданов, цит.съч.
 3 Обменният курс на лева се променя много бързо в периода 1990–1991 г., от 

8 лева за долар до 20 лева за долар в края на този период.
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от Институт „Отворена общество“ в Ню Йорк1. Българското пра-
вителство продължава да финансира фондацията със солидни суми 
до 1995 г. (идването на власт на правителството на Жан Виденов). 
След тази дата главно OSI (Ню Йорк) поема разходите на българ-
ския си клон. От бюджета от 10 милиона долара през 1996 г. той 
дава близо 9 милиона. Тази промяна на бюджетната политика по 
всяка вероятност се дължи на лошите отношения, които се уста-
новяват между Джордж Сорос и социалистическото правителство, 
което подозира американския финансист в намеса във вътрешни-
те политически и икономически работи на страната. И все пак, 
триумфалното посрещане и голямата финансова помощ, дадена 
на институт „Отворено общество“ от правителството на бившия 
комунистически лидер Андрей Луканов, привлича за пореден път 
вниманието върху инициативността на старите комунистически 
елити, и по-специално на Андрей Луканов, в процеса на прехода. 
Оказва се, че фондация „Open Society“, която дълго време е пов-
семестно идентифицирана като главна квартира на либералната 
партия СДС, е подпомогната от Българската социалистическа пар-
тия при навлизането си в България: политическата партия, срещу 
която Институтът ще се бори, обявявайки я за комунистическа и 
антимодернизационна, особено по време на политическата криза 
от 1996 г. Фондацията променя политиката си едва през 2000 г., ко-
гато започва да подкрепя множество проекти на леви think tanks, за 
които ще стане дума по-нататък.

държава в държавата

още от 1990 г. фондация „Сорос“ (както и институт „Отворено 
общество“ в Ню Йорк и Будапеща) финансират дейностите на го-
ляма част от българската интелигенция, изоставена на ръба на бед-
ността от фалиралите държавни институции. Чрез мрежа от мест-
ни клубове във всички големи градове в България институт „Отво-

 1 Годишен доклад на „Отворено общество“ за 1991 г.
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рено общество“ достига и до средните слоеве на българската инте-
лигенция (учители, лекари, кадри и т.н.). За елитите привилегията 
да се ползват от финансирането му и от легитимиращата му власт 
– постове, стипендии, пътувания, специализации в чужбина, но 
също и institutional grants (периодична или еднократна финансова 
помощ, която не зависи от реализираните проекти) за създаването 
на НПО, финансирането на проекти, на медии и т.н. – е шанс за по-
вторна специализация след 1989 г. Това е начин да се присъединиш 
към новото демократично общество на „победителите“. „Победи-
телите“ не се ограничават само до кръговете на интелигенцията. Те 
са един слой от населението, който антропологът Стивън Сампсън 
забелязва и в други балкански страни, например в Босна, и опреде-
ля с термина компрадорска буржоазия. Става дума за всички, които 
работят в чуждестранните (или зависещите от чуждестранно фи-
нансиране) предприятия, НПО и организации. Херт Ловинк опис-
ва по много образен начин различните типове хора, които можеш 
да срещнеш във всички Източни филиали на фондацията:

Там има нови леви, корпоратисти, множество скучни универси-
тетски преподаватели, объркани младежи, дошли от престиж-
ните американски университети, стари културни апаратчици 
и всякакви други, които можеш да си представиш.

В ситуацията на деконструиране и на объркващо намаляване 
на бюджета на Министерството на културата и образованието, ин-
ститут „Отворено общество“ в София влиза в конкуренция с дър-
жавните институции, които може да си позволи да критикува, да 
съветва и дори да реформира1. От 1991 до 2006 г., сътрудничейки 
си и с други институции, помага за подготвянето на множество 
проекти – плод на работни групи на експерти от think tanks, които 
фондацията организира и финансира (проектозакон за регулация 
функционирането на НПО, осъществен от ЦИД и ЦЛС; проекто-
закони в областта на медиите, на правосъдието, на образованието, 

 1 Интервю с Е. Дайнов.
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на здравеопазването и т.н., съставени от различни експерти и пред-
ставители на think tanks и на НПО).

Някои интервюирани стигат дотам да сравняват институт „От-
ворено общество“ с нещо като нова Партия-държава:

На институтите по социология и по политология, като напри-
мер Института за съвременни социални теории или пък Ин-
ститута на БКП, им липсват финансови и символични ресурси. 
Институтът по философия уволнява половината от сътруд-
ниците си. Има толкова много безработни хуманитаристи, со-
циолози и политолози. Сорос може да си избира най-способните 
между тях, тези, които знаят най-много езици, и да им дава ра-
бота чрез проекти и стипендии. Преди държавата и БКП бяха 
техните работодатели, а сега е Сорос1.

Същата картина откриваме и в некомерсиалната преса. Лите-
ратурен вестник оцелява само благодарение на фондацията. Си-
туацията е сравнима и дори идентична с тази в Румъния, където 
най-известният литературен вестник „România Literarâ“ оцелява 
благодарение на финансовата помощ на Сорос2. Списанията в Бъл-
гария се финансират чрез проекти и чрез донори на американски-
те фондации. Много други вестници като този на интелектуалния 
и политическия кръг на Желю Желев „1000 дни“ са финансирани 
от фондацията, която организира издаването и на нови списания. 
Нека споменем например сп. „Разум“, което се превръща в трибуна 
на експерти на think tanks като Огнян Минчев, Иван Кръстев, Ев-
гений Дайнов и т.н., но кани също и множество чуждестранни ана-
лизатори, особено американски, за да се размишлява върху пробле-
мите на прехода и на демократизацията в България, на Балканите и 
по целия свят (вж. главата за think tanks и медиите).

От друга страна, създаденият в София „Център за изкуства“ 
към институт „Отворено общество“ поддържа голям брой културни 
продукции в областта на театъра, на танца, на литературата и на ви-

 1 Интервю с В.Г., университетски преподавател и политически съветник.
 2 A. Mungiu-Pippidi, „Romanian Political Intellectuals before and after the 

Revolution“, стр. 101–119. – In: A. Bozoki, Intellectuals...
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зуалните изкуства, с което спомага за разширяването на сферата на 
влияние на фондацията към полето на литературата и изкуството.

Така институт „Отворено общество“ в София се явява инсти-
туция-майка на новите културни и интелектуални елити в страна-
та: роля, която той приема и с която е горд. Фондацията официално 
отрича единствено директната намеса на „Отворено общество“, и 
в частност на създателя ѝ Джордж Сорос, в политическите и ико-
номическите работи на страната: намеса, за която повечето от ин-
тервюираните от мен загатват или описват, особено по повод на 
финансовата криза от зимата на 1996 г.:

Сорос си отмъсти на Жан Виденов през 1996 г. Много хора об-
виняват Жан, че не е извършил реформите и приватизацията, 
но това, което той всъщност искаше, беше първо да развие 
вътрешния пазар, за да може предприятията да имат някак-
ва стойност, преди да ги приватизират. Не искаше да продаде 
всичко на безценица. Идеята, разбира се, не беше непорочна в 
смисъл, че предвиждаше в приватизацията да участват главно 
бивши комунисти, но при условие да върнат в страната всич-
ки капитали, които бяха започнали да изнасят (още отпреди 
1989  г...). [...] Чрез българските банки Жан кредитираше дър-
жавните предприятия, които не можеха веднага да върнат 
дълговете си. Това иска време. Освен това Жан нямаше валутни 
резерви, нямаше търговия [...]. И в един момент се дава заповед 
всички външни вложители да изтеглят парите си [от българ-
ските банки], какъвто е например случаят със Сорос [...]. После 
в течение на шест месеца българските медии убеждават българ-
ските вложители да изтеглят парите си от банките, които 
са заплашени с фалит. Луканов (БСП) също е сред тези, които 
искат да провокират криза, защото току-що са го изгонили от 
„Топ Енерджи“. Убиват го през октомври 1996 г. Той е жертва на 
битката за приватизация [...]. Тогава идва кризата. Цената на 
долара стига до небето. Скокът на долара от 60 на 3000 лева е 
режисиран от Сорос за четиридесет дни, за да бъде сложен валу-
тен борд с доста неизгодни условия... Той работи с американския 
посланик. Русия [на Елцин] също поддържа операцията, защото 
желае проруска десница в България... (Разговор с X.X.)
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Макар и това свидетелство да няма доказана историческа 
стойност и да остава частно и анонимно, то все пак показва колко 
сложна е ситуацията на прехода, в който реалността и фантазмите 
се смесват в разкази, които придават много важна роля на „Отворе-
но общество“ в политическия и икономическия живот на страната. 
Това, което е сигурно и напълно сигурно, е, че институт „Отворено 
общество“ е едновременно партньор на българската държава (про-
екти за реформи, проектозакони, общи програми с различни ми-
нистерства), на делегацията на Европейската комисия (общо упра-
вление на някои програми, контрол на дистрибуцията на фондове 
за гражданското общество и т.н.), на Световната банка (съфинан-
сиране на проекти), а също и на други организации, финансиращи 
гражданското общество като USAID. Той формира кадри, създава 
НПО и think tanks и по този начин се превръща в една от люлките 
на българското гражданско общество след 1989 г.

Стъклената Сграда

отидох за пръв път във фондация „Отворено общество“ през зи-
мата на 1997–1998 г. по време на проучването ми на НПО в бал-
канското сътрудничество.

Неведнъж посетих стъклената сграда на улица „Балша“, отда-
леч забележима и много импозантна с модерния си стил – тя е една 
от първите сгради от такъв тип, които впоследствие заляха столи-
цата. На 27 март 1998 г. успях да си уредя среща с един от директо-
рите на програмите на „Отворено общество“ – Николай Младенов 
(директор на програмите 1997–1998 г.). Бях поразена от неговата 
младост (беше съвсем малко по-голям от мен, а вече толкова издиг-
нал се!) и от неговите очила с фина рамка, които му придаваха мно-
го западен вид (след това и очилата с фина рамка също наводниха 
София). Елегантното му облекло – което обаче беше също така и 
дискретно, и се различаваше от показните костюми на парвенюта-
та в тази среда – беше повлияно от годините, прекарани в London 
School of Economics във Великобритания. Приятна усмивка и ин-
телигентно присъствие ме посрещнаха в подреден и светъл офис. 
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Говорихме за дейностите на фондацията в областта на културното 
сътрудничество на Балканите. Николай Младенов заяви, че е въз-
мутен от факта, че „за някои български интелектуалци и политици 
кризата в Косово (кризата с албанското малцинство в Косово тък-
мо беше избухнала през 1998 г.) като че ли не е тема, достойна за 
вниманието им, а Прищина се намира само на 250 километра от 
София“. Много оживен, но в същото време и умерен в стила си, 
който приличаше на стила на шлифован политик, Николай Младе-
нов ми каза, че пише имейл до всички свои приятели на Запад и на 
Балканите, за да привлече вниманието към този проблем, който би 
могъл отново да възпламени региона. Той имаше впечатлението, че 
се намира в много важна наблюдателница. Между другото ми пока-
за мейлинг листа, който разкриваше виртуалната карта на мрежата 
на познанствата му, подчертавайки няколко престижни имена, като 
например това на британския журналист Миша Глени, известен с 
участието си в много конференции, посветени на Балканите, и дру-
ги, които за съжаление не успях да запиша. В този разговор Николай 
Младенов се спря надълго върху ползата от декларацията („добър 
политически удар“) на министрите на външните работи от региона 
на Балканите за косовската криза. Той ми прочете откъси от нея, в 
която министрите настояват за мирно решение на конфликта, без 
да се прибягва до промяна на границите. „Декларацията, каза той 
,показва политическата воля на България и съседните държави да 
се избегне ново възпламеняване на бурето с барут, да се избегне 
бремето на ново икономическо ембарго на Югославия...“. Разбрах 
по-добре възбудата и ангажираността на Николай Младенов по 
повод на тази международна декларация едва по-късно, когато на-
учих, че той е работел с българския министър на външните работи 
Надежда Михайлова, на която след това става и един от най-приб-
лижените съветници1.

Дискусията в неговия офис засегна също и темата за инициа-
тивите на „Отворено общество“ в областта на интелектуалното и 
културното сътрудничество на Балканите. Според Николай „От-

 1 От май 2007 г. е вече европейски депутат от листата на НДСВ.
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ворено общество“ не насърчава регионалната идентичност сама 
по себе си. Фондацията подкрепя инициативи срещу националис-
тическия дух, срещу лошото отношение спрямо малцинствата“. 
Подкрепата ѝ за регионални културни инициативи е налице „или 
защото съответстват на точно определените критерии, или защо-
то регионалната идея има привърженици сред администраторите 
във фондацията. При всички случаи не може да става дума за офи-
циална концепция в тази насока“. Така разбрах, че „Отворено об-
щество“ е основният спонсор на неправителствената организация 
ИМИР (Международен център за изследване на малцинствата и на 
междукултурните отношения), ръководена от Антонина Желязко-
ва, чиято работа съответства най-точно на темите и на методите, 
които „Отворено общество“ счита за „най-пригодени към рамката 
на балканското интелектуално и културно сътрудничество“. Това 
са проблемите на ромите и на другите малцинства, междукултур-
ния диалог, адаптирането на учебниците по история към по-малко 
националистическа, и национално ориентирана концепция и т.н. 
Тогава Николай Младенов ме насочи към НПО, които работят по 
въпросите на Балканите, като АКСЕС на Валери Русанов, ИРМИ 
на Огнян Минчев, ЦЛС на Иван Кръстев и т.н. – „чести гости на 
конференциите за Балканите“. С тези думи той нарече една мрежа 
от НПО и вече съществуващи think tanks, в които участваха и из-
вестен брой интелектуалци, повечето от Софийския университет, 
като Ивайло Дичев, Александър Кьосев и др. Това беше един от 
първите ми контакти със средата на българските think tanks.

През 2000 г., при моето завръщане по проучването на think 
tanks с изненада научих, че фондация „Отворено общество“ се е 
преместила в хубава сграда на ул. „Солунска“, по-близо до админи-
стративния и икономическия център на София. Тя беше отстъпила 
сградата си на think tank-а ЦИР, ръководен от Георги Прохаски. От 
проведените от мен интервюта знаех, че Георги Прохаски е бил на-
чело на институт „Отворено общество“. Неговият think tank пък е 
основан благодарение на institutional grant на Джордж Сорос, кой-
то лично е настоял за създаването на ЦИР. Тази смяна на сгради 
предизвика интереса ми да проверя дали става дума за изключение 
или за структурна логика. Ето защо се опитах да нарисувам родо-
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словното дърво на think tanks, които са във връзка с „Отворено 
общество“. Изненадана констатирах, че повечето, ако не и всички 
български think tanks са свързани в различна степен и по различен 
начин с „Отворено общество“. Така разбрах, че тази фондация е 
стволът на родословното дърво на българските НПО.

децата на „СороС“

Когато мислим за think tanks, се сещаме веднага за Сорос1 [...], 
Не можем да си представим експертите без Сорос... (Разговор с 
Мария Пиргова)

институт „отворено общество“, който се установява в Бълга-
рия почти веднага след началото на прехода, се намира на върха на 
пирамидата на НПО, които в голямата си част се раждат благодаре-
ние на него. Този принцип съществува и като понятие (принцип), 
познат с английските наименования: NGO building, institutional 
building или civil society building. Бюджетът на „Отворено обще-
ство“, който през 1997 г. достига 15 милиона долара (финансиране 
на повече от 1000 проекта за една година), заедно с международната 
му легитимност в „демократичния бизнес“ му позволява да ръково-
ди и да разпределя сред НПО европейски фондове по програмата 
PHARE. През 1997 г. фондацията подписва договор с делегацията 
на Европейския съюз в София. Тя му прехвърля администриране-
то на програмата PHARE-Democracy, по която „Отворено обще-
ство“ оценява 311 български проекта. След официалната покана 
за присъединяване на България към Европейския съюз „Отворено 
общество“ е натоварено с контрола и провеждането на множество 
програми по PHARE за България, в това число общи проекти на 
Европейския съюз и на Световната банка за адаптирането на бъл-
гарската администрация към европейските норми.

 1 В разговорния език интервюираните винаги наричат институт „Отворено 
общество“ с името на неговия създател.
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Така фондацията се превръща в инкубатор на българското 
гражданско общество, което тя цели да изгради като „противоте-
жест на изпълнителната власт“1.

Списъкът на членовете на управителния ѝ съвет през послед-
ните петнадесет години (1990–2006), списъкът на експертите-съ-
ветници, които участват в работата по оценяване на проектите, 
списъкът с проектите, получили финансиране, както и информаци-
ите, събрани по време на проведените от мен интервюта, разкриват 
съществуването на много близки връзки между фондацията и сре-
дата на think tanks. Независимо дали са директни създания на фон-
дацията или просто са силно поддържани от нея, think tank-овете, 
разположени в горната част на пирамидата на НПО, са най-добри-
те ѝ партньори в разпределянето на фондовете или в реализацията 
на проектите на „демократичния бизнес“.

Тук фондация „Сорос“ създаде седем или осем think tanks. Ще ка-
жат... някои ще кажат: бяхме създадени от Централата в Ню 
Йорк, защото парите често идваха директно оттам, без да ми-
нават през институт „Отворено общество“ в София [...]. Но в 
действителност работата се вършеше тук. Тук бяха създадени, 
струва ми се, говоря приблизително [...] около двадесет и пет 
НПО [...] не е нищо [...]. Разбира се, много хора няма да ви го при-
знаят [...] те искат да се наричат свои собствени създатели2.

За всяко създаване на дете-think tank от фондацията-майка, из-
глежда, са необходими две главни условия: създателите трябва да 
имат опит със или вътре в „Отворено общество“; новият think tank 
трябва да се появи като „отговор на политическия и социалния кон-
текст в съответния момент“ (С. Попов). Често обаче е невъзможно 
да се разбере дали става дума за подпомогната или за провокирана 
от фондацията инициатива, тъй като е трудно да се открият точни 
данни за размера на финансовата помощ за създаването. В отчети-
те на институт „Отворено общество“ в София споменават само су-

 1 Годишен доклад на „Отворено общество“, 1998, стр. 5.
 2 Стефан Попов, председател на управителния съвет на институт „Отворено 

общество“ в София, разговор от септември 2002 г.
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мите, които излизат от локалния бюджет на „Отворено общество“, 
докато тези помощи идват директно от бюджета на седалището в 
Ню Йорк, а понякога от бюджета на фондацията в Будапеща. Ин-
тервюираните отказват да говорят за това1. Ето защо предлагам да 
проследим връзките на фондацията с think tanks, без да се опираме 
на точни цифри, а опитвайки се на установим йерархията на инсти-
туционалните отношения на създателите на think tanks с „Отворе-
но общество“: първо ще се спра на think tanks, създадени от лица, 
които са упражнявали функция в институт „Отворено общество“ в 
София, а после и на експертите, които са работили или продължа-
ват да работят постоянно по проекти, поддържани или инициира-
ни от фондацията.

няколко примера за think tanks, директно създадени от 
„отворено общество“
Голям брой интервюирани споделят мнението, че Нов български 
университет (НБУ) е най-големият think tank, който Сорос е съз-
дал в България“ (В.П.)2. Използвайки едновременно позицията си 
на корифей на хуманитаристиката в България и на председател на 
институт „Отворено общество“ в София (1990–1997), професорът 
по класическа филология от Софийския университет Богдан Богда-
нов създава през 1990 г. Асоциация за Нов български университет. 
През 1991 г., след гласуване в Българския парламент, НБУ получа-
ва статута на университет. Неговите първи стъпки са финансирани 
изключително от фондация „Отворено общество“, която е обявила, 
че един от приоритетите ѝ е да модернизира и да демократизира 
висшето образование в страната. НБУ се вдъхновява директно от 
модела на Central European University в Будапеща, създаден също 
от Сорос в родната му Унгария като център за разпределяне на ре-

 1 По-нататък ще говорим за OSIS, независимо от това, че понякога бюджетът 
се формира от счетоводството на другите две седалища.

 2 Без да го считаме за истински think tank, занапред ще използваме тази ме-
тафора, за да се разбере неговата дейност в областта на проектите, която се 
доближава до тази на българските think tanks.
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сурси за множество интелектуалци и членове на НПО в Източните 
страни, които се занимават с изучаване на прехода и на демократи-
зацията (transition and democratisation studies).

НБУ не е считан за класически think tank и не функционира 
като такъв. Неговата основна функция е образователната (7551 
студенти през 2004 г.). Но така или иначе този университет има 
статута на НПО, която получава финансиране от чуждестранни до-
нори и която, подобно на НПО, кандидатства в различни конкурси 
за проекти. НБУ основава Политическа академия за Централна и 
Източна Европа (PACE): курсове и конференции, предназначени 
за подготовката на бъдещите български политици в духа на идеите 
на демокрацията и на пазарната икономика, и участва в мрежата за 
проекти (в „демократичния бизнес“) на експертите на think tanks. 
Последните често са канени като лектори или преподаватели, за да 
предават нетрадиционни или близки до темите за демократизация-
та и до мениджмънта на проекти материи. В управителния му съвет 
е не само Дими Паница1, но също и Огнян Шентов, лидер на think 
tank-а майка ЦИД.

Ето защо, въпреки че дейността му е предимно образователна 
,НБУ често е считан за „академичен think tank, който раздава ди-
пломи“ (разговор с В.Г.). Така НБУ се превръща в директен конку-
рент на Софийския университет, привличайки студенти и препо-
даватели чрез по-изгодни материални условия. (Това противопос-
тавяне ще бъде анализирано подробно в главата, която проследява 
отношението на think tanks към академичния свят).

Както и Богдан Богданов, Георги Прохаски се задържа в про-
дължение на седем години на един от ключовите постове в инсти-
тут „Отворено общество“ в София – изпълнителен директор. По 
времето на политическата и икономическата криза (1996–1997) 

 1 Напускайки страната през 1948 г., за да замине за Европа, John (Дими) е 
работил между Париж и Ню Йорк за борбата срещу комунизма. Той е бивш 
главен редактор на „Reader’s Digest“ и главен редактор на „Reader’s Digest“ за 
Европа. Приятел на лидерите на СДС Желю Желев и Филип Димитров, той 
става една от важните фигури в „създаването“ на българското гражданско 
общество след 1989 г.
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той е подтикнат директно от Джордж Сорос да създаде експертна 
група по икономика, за да „върне България в правия път на рефор-
мите и на пазарната икономика“. Така през 1997 г. той напуска поста 
си на изпълнителен директор и създава Центъра за икономическо 
развитие (ЦИР). Този икономически think tank се настанява в съ-
щата сграда, където е и институт „Отворено общество“, и получава 
директна и косвена помощ от фондацията: институционално фи-
нансиране, както и свързване с други донори и бизнес среди, които 
му дават поръчки и финансират проекти. „Георги Прохаски позна-
ваше вече хора от важни институции, с които се беше срещал като 
директор на Института, личности от Световната банка и други“1. 
Така ЦИР се превръща в център за ресурси за икономическата по-
литика на правителството на СДС и в екип за писане на нови ико-
номически закони и лобиране в тяхна полза.

Тhink tank-ът Европейски институт е създаден през 1999 г. по 
инициатива на Джордж Сорос и отговаря на политическия прио-
ритет на съответния момент: създаването на екип, който да под-
помогне правителството в изработването на план за дълготрайно 
икономическо развитие, във връзка с изискванията на процеса по 
присъединяването към Европейския съюз2.

През 1999 г. България получи статут на официален кандидат за 
Европейския съюз, а на новото правителство му липсваше квали-
фицирана експертиза по европейските въпроси. Беше същинска 
катастрофа3.

Програмен директор на институт „Отворено общество“, Ни-
колай Младенов става основен съветник на министърката на външ-
ните работи Надежда Михайлова, а после и директор, и съоснова-
тел на Европейския институт. Европейският институт продължава 
да бъде финансиран основно от „Отворено общество“ от бюджета, 
даван от делегацията на европейската комисия в София на фонда-

 1 Интервю с A. Божков, ЦИР.
 2 Годишен доклад на „Отворено общество“, 1999 г.
 3 Интервю с Н. Младенов, ЕИ.
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цията за подпомагане на инициативи в областта на европейската 
интеграция.

Най-скорошното творение на фондация „Сорос“, „Червената 
къща“, създадена в контекста на една вече нормализирана държа-
ва, отговаря на нуждите от витрина на публичните дебати и на ар-
тистичните хепънинги на една столица, която все по-успешно се 
вписва в европейската модерност и нормалност. „Червената къща“ 
често предоставя сцената си на експертите на think tanks. Дирек-
торката ѝ, която е бивша членка на екипа от Център за изкуства-
та „Сорос“ в София (артистичния филиал на институт „Отворено 
общество“), е съпругата на „експерт номер едно“ на българските 
think tanks bulgares – директорът на ЦЛС Иван Кръстев. „Червена-
та къща“ не е think tank, но тя осигурява излизането на интелекту-
алната продукция на think tanks на публичната сцена.

Раждането ѝ отразява също прогресивното дезангажиране на 
институт „Отворено общество“ във финансирането на артистични 
и културни проекти в България – функция, която е била ръково-
дена от Център за изкуства „Сорос“ в София. Това дезангажиране 
кара Сорос да насърчи създаването на НПО – деца на фондацията, 
които продължават нейната политика, но самите навлизат на паза-
ра на проектите и прогресивно осигуряват други източници на фи-
нансиране, освен фондовете на Институт „Open Society“.

няколко примера за нпо в пряка връзка с„отворено 
общество“
Без да са считани за директни творения на „Отворено общество“, 
много други think tanks или НПО, приближени до средите на think 
tanks, са създадени от членове или от експерти на фондацията. 
Тяхното раждане и оцеляване често са подпомагани с institutional 
grants на „Отворено общество“, както и с капитала от връзки и с ле-
гитимността на фондацията, която им позволява да влезнат в мре-
жа от други донори и програми в чужбина.

Така например позицията ѝ на член на управителния съвет на 
институт „Отворено общество“ в София (1990–1997) помага на 
Антонина Желязкова при създаването на Международния цен-
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тър за изучаване на малцинствата и на междукултурните връзки 
(ИМИР).

Фондация „Пайдея“ (от стгр. – образование), която работи за 
създаването на образователни програми за учителите в областта 
на европейската интеграция – също започва дейността си с инсти-
туционално финансиране и проекти, които основателят ѝ Георги 
Казаков осигурява благодарение на това, че е един от експертите 
по програмата „Образование“ на институт „Отворено общество“. 
През 2000 г. институт „Отворено общество“ финансира Минис-
терството на образованието, което, от своя страна, отдава част от 
работата на фондация „Пайдея“. Така някои експерти на „Отворе-
но общество“ понякога създават свои собствени организации, за 
да институционализират и да увековечат областта, в която са спе-
циалисти. Капиталът от връзки, натрупан от Георги Казаков като 
експерт на Института, му позволява да спечели много конкурси на 
българското Министерство на образованието във връзка с изра-
ботването на комуникационна стратегия в областта на европейска-
та интеграция на България. Този микропример е много интересен, 
тъй като описва връзки между държавните институции, институт 
„Отворено общество“, делегацията на Европейската комисия и 
гражданското общество, които заедно образуват едно сложно поле 
от лични и финансови отношения.

Като председател на управителния съвет на институт „Отворе-
но общество“ (1997–1998) и член на същия съвет до 2000 г., лиде-
рът на think tank-а ЦСП Евгений Дайнов често печели финансиране 
от „Отворено общество“ в рамките на проекти на ЦСП, но също и 
като индивидуален експерт. В разговорите ни по тази тема лидерът 
на think tank-а „Paidea“ Георги Казаков сподели, че счетоводителят 
на „Отворено общество“, приближен до Евгений Дайнов, му дава 
ежегодно най-малко 300 000 долара за финансирането на различ-
ни проекти. „Както и Евгений, счетоводителят също е заразен от 
легендите за Ню Ейдж. Това сближава...“, смее се Г.К. Цифрите, раз-
бира се, не могат да бъдат проверени, но легендата съществува.

Като член на управителния съвет на институт „Отворено об-
щество“ (1998–2001) и отговарящ за програмата „Нова реклама“ 
на фондацията (тази програма финансира известен брой медии), 
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преподавателят по културология Александър Кьосев се възползва 
от капитала си от връзки и от своя административен опит, за да 
стана съдиректор на академичния think tank ЦАИ. Макар и ин-
ституционалното финансиране на този think tank да не произлиза 
от институт „Отворено общество“, някои от неговите проекти са 
подпомогнати от фондацията и Александър Кьосев често участва 
в програми, инициирани и финансирани от институт „Отворено 
общество“ (вж. проекта Blue Bird, летните университети в Плов-
див и т.н.).

Тази констатация важи също и за лидера на ЦЛС Иван Кръстев, 
който още през 1991 г. печели студентска стипендия на институт 
„Отворено общество“, с която в продължение на една година спе-
циализира политически науки в Оксфордския университет. Него-
вият think tank ЦЛС реализира множество проекти с финансовата 
помощ на „Отворено общество“, в партньорство с други донори, 
които често са приближени на фондацията (Stuart Mott Foundation, 
„Джърман Маршал Фонд“, „Фрийдъм Хаус“ и т.н.)1. Интересно е да 
се отбележи, че експертите от ЦЛС Стефан Попов и Деян Кюра-
нов впоследствие заемат функции в институт „Отворено обще-
ство“, като първият става председател на фондацията (1999–2004), 
а вторият е специален пратеник на „Open Society“ в Беларус.

Често обаче тези връзки са премълчавани или са предмет на не-
прекъснати оправдания от страна на експертите на think tanks.

Иван Кръстев (разговор): Отношенията ни със Сорос също са 
много атипични и различни в сравнение с другите организации, 
които зависят много от неговото финансиране. Заради Стефан 
Попов имаме „конфликт на интереси“2 и поради тази причина 
„Сорос“ не е в списъка на нашите партньори. През последните 
три-четири години не сме взели повече от десет хиляди долара 
от Сорос. Не приличаме на ЦИД, който дълго продължи да жи-
вее с парите на USAID – едно голямо държавно финансиране.

 1 Връзките на И. Кръстев с мрежата на OSIS са анализирани обстойно в по-
следната глава.

 2 В кавички, защото бе използван термин на английски език.
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само за 2005 г. обаче ежегодният доклад на институт „Отворено 
общество“ в София (който не споменава всички директни финан-
сирания от фондацията в Ню Йорк) е посочен бюджет от 50 000 
долара, дадени на ЦЛС за реализирането на конференцията „Пре-
дизвикателствата на новия популизъм“.

Като директор на програмите на Института в София (1990–
1993) Красен Станчев също успява да получи помощ от своя ра-
ботодател за осигуряването на първите стъпки на икономическия 
think tank ИПИ, финансиран основно от фондацията Chesapeak. 
Той се опитва да омаловажи значението на тази помощ със същия 
контрапример, както Иван Кръстев:

Бях програмен директор при Сорос с Деян. Напуснахме и два-
мата по едно и също време и работихме като консултанти във 
фондация „Науман“... ИПИ беше подслонен от „Науман“. Не 
плащахме наем, а послед Сорос ни нае друг апартамент в про-
дължение на шест месеца... Но обърнете внимание, той не ни 
е бил спонсор, както в случая с ЦИД на Шентов, който дълго 
получаваше помощи от Сорос, без да си помръдне задника... (К. 
Станчев, разговор)

Тези два откъса от разговори разкриват много показателни де-
тайли: ЦИД, think tank-а майка, който обаче е и голям конкурент 
на „пазара на проекти“, е считан за привилегирована организация, 
която се възползва от ресурсите на институт „Отворено общество“ 
без „да си помръдва задника“; Иван Кръстев на едно място волно 
или неволно обърква ресурсите на „Отворено общество“ с тези на 
USAID (американски правителствен фонд), като с това показва 
„правителствения“ и твърде институционален характер на „Отво-
рено общество“. В действителност отчетните доклади на Институ-
та в София от 1991 до 1996 г. показват голям брой финансирания 
за различни нужди на ЦИД както в областта на оборудването, така 
и за програми за различни проектозакони, конференции и дебати. 
Връзките на ЦИД с „Отворено общество“ не се ограничават с фи-
нансовия аспект, а идват още от времето на създаването на граж-
данското общество: един от създателите на ЦИД, Димитър Лу-
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джев, личност, която е приближена до социалиста Андрей Луканов, 
става първият председател на управителния съвет на институт „От-
ворено общество“ в София през 1990 г.; Стюарт Ж. Паперин от 
институт „Отворено общество“ в Ню Йорк също е член на консул-
тативния съвет на ЦИД. ЦИД и институт „Отворено общество“ в 
София, които са много свързани във финансов и личностен план, 
всъщност са двете люлки на българското гражданско общество по 
време на прехода.

когато „СороС“ Сам Стане thInk tank

USAID и старият своенравник [подразбира се Джордж Сорос] 
бавничко си стягат багажите. ЦИД вече придоби опит в про-
цедурите по кандидатстване в Европейския съюз: програмата 
„ФАР“ и т.н. Няма да имаме много проблеми. Някои малки НПО 
обаче ще имат проблеми.1

Сорос и USAID напускат. Ще трябва да си размърдаме задни-
ците. Европейският съюз остава единственият източник. Там 
подготвяме проект по шестата рамкова програма.2

от 2000–2001 г. фондацията обявява политика на оттегляне от 
функциите на донор и на спонсор на програми. Джордж Сорос 
започва нови приключения на демократичния преход: Молдова, 
Беларус, бившите съветски републики в Централна Азия, и огра-
ничава финансовото си участие в страни като България, които 
се подготвят да влязат в Европейския съюз и „вече са построили 
гражданско общество, способно да продължи добре започнатата 
работа според принципите на фондацията“ (Ст. Попов). Ето защо 
както институт „Отворено общество“, така и Центърът за изкуства-
та „Сорос“ (който се превръща в „Център за културни политики“) 

 1 Интервю с Б. Тодоров, ЦИД.
 2 Интервю с О. Минчев, ИРМИ.
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се опитват да се преобразуват в think tanks, наричани в докладите 
на фондацията с термина „институти за публични политики“.

В момента изясняваме компетенциите на фондацията: по-мал-
ко проекти, по-ясно насочени и по-ефикасни. Вече няма да финан-
сираме толкова НПО и think tanks, а ще формираме експертни 
групи от think tanks, които ще функционират по вътрешни про-
екти, ще идват да работят при нас. Ще трябва сами да осигу-
рим част от нашата sustainability [трайно финансиране]. Ще 
станем като Open Society Institute New York или като „Джърман 
Маршал Фонд“, ще произвеждаме и експертизи1.

Така институт „Отворено общество“ в София се опитва да се 
трансформира отчасти в think tank, организирайки групи за поли-
тически и икономически изследвания с експерти от различни think 
tanks. Като например групата за европейски анализи и прогнози, 
която произвежда над петнадесет policy papers. В нея влизат екс-
перти на ЦЛС, ЦИР, Industry Watch Group, политическата акаде-
мия на НБУ и т.н. Групата е ръководена от Ася Кавръкова, про-
грамен директор на институт „Отворено общество“. Много други 
проекти свидетелстват за същата тенденция:

Когато Райна Гаврилова стана изпълнителен директор на 
„Сорос“, тя предприе стратегия за среща на екипи за вътреш-
ни на фондацията изследователски проекти. Фондацията също 
така даде големи суми за реализирането на изследователски про-
екти на ЦЛС („Състояние на обществото“), ЦСП („България 
ХХ век“) и Андрей Райчев („Езиците на лявото“). През април 
2003 г. „Отворено общество“ – София – организира семинар, на 
който представи и дискутира резултатите на тези изследва-
ния2.

Това преобразуване на Института в think tank го кара сами-
ят той да се опитва да печели различни проекти. Например през 

 1 Интервю със С. Попов, „Отворено общество“.
 2 Интервю с Илия Илиев, етнолог, участва в проекта „Състояние на общество-

то“ на „Отворено общество“.
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2004 г. печели голям брой конкурси по програмата на Европейския 
съюз за България на обща сума 470 000 долара (по доклада на „От-
ворено общество“ от 2004 г.). През същата година „Отворено об-
щество“ привлича финансиране на „Фрийдъм Хаус“ (21 000 долара 
за контрола на парламентарните избори в Украйна), на българско-
то Министерство на външните работи (70 000 долара за участието 
на НПО в контрола на критериите за присъединяване към Евро-
пейския съюз) и т.н.

Новостите във функционирането на фондацията не се ограни-
чават само да постепенната ѝ „think-tank-изация“. Те включват също 
все по-често проекти и личности, директно свързани с БСП, бъл-
гарската лява партия. Тази промяна в политиката на институт „От-
ворено общество“ в София идва успоредно с появата на първите 
леви НПО, които се налагат и са считани за „истински think tanks“.

5. вСиЧки в българия Са thInk tank...  
С изклюЧение на тези, които не Са уСпяли

идеята за това заглавие се роди една вечер в Страсбург в апарта-
мента на Мария Донкова. Мъжът ѝ Георги Казаков, директор 

на НПО „Пайдея“ в София, минаваше през Франция. Дискусия-
та за това що е think tank вървеше доста иронично. От Страсбург 
„тази лудост на величието“ изглеждаше още по-невероятна.

Да пием веднъж като историци, веднъж като поети, веднъж като 
мъже и жени, веднъж като think tanks [смее се], наздраве! Ще ти 
разкажа една балканска приказка! Не, по-скоро виц – каза той. 
– Предлагам ти чудесната история на срещите ми с един think 
tank в Македония. Историята се случва през 1999 г. или 2000 г., 
струва ми се. Бях изпратен там като един от експертите на 
фондация „Отворено общество“. Посетихме think tank-а на М. 
Йордановски: къща на три етажа. На първия имаше ресторант, 
на втория беше списанието, а на третия офисът на фондация-
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та, офисът на НПО. На първия етаж се пекат кебапчетата, а 
на третия ги пращат по факса в чужбина... [смее се]
„Ей това е то think tank, брате“, ми каза Йордановски, потуп-
вайки ме по рамото, сякаш сме баджанаци. В Македония нещата 
са прости: има четири think tanks и всички ги познават, в Бъл-
гария е бъркотия – всеки се нарича think tank и не можеш да се 
оправиш... 

В този анекдот think tank-ът „Йордановски“ се явява магиче-
ската формула на балканския think tank, три в едно: бизнес, медия 
и НПО, и всичко това потопено в типичното отричане на идеята за 
think tank, която е драстично адаптирана в македонския контекст. 
И за да бъде тази success story пълна, можем да добавим един също 
толкова важен факт: think tank-ът е един от четирите, които всички 
познават (оттогава ситуацията в Македония претърпява развитие). 
Под „всички“ се имат предвид основно другите три think tanks, 
НПО и чуждестранните донори.

В България, „където всеки се нарича think tank“, идилията не 
функционира така. Вярно е, че на множество международни кон-
ференции в края на деветдесетте България често беше обявявана 
за най-богатата на think tanks балканска страна. Но изказването 
на Йордановски не се отнася толкова до това формално изобилие, 
колкото до амбицията на голям брой лица и групи да направят свой 
think tank, за да се възползват от социалните и финансовите приви-
легии на статут по време на прехода. За много университетски пре-
подаватели превръщането им в think tanks е начин за самофинан-
сиране и за придобиване на видимост на публичната сцена. Още 
повече, че много от онези, които излизат от политиката, се опитват 
да капитализират връзките си, като създадат НПО. Въпреки създа-
ването на множество НПО-групи за размисъл обаче, малко са тези, 
които оцеляват или придобиват статута на think tanks, признати 
като такива както във вътрешността на страната, така и от мрежата 
от think tanks, и от чуждестранните донори. Марката „think tank“ е 
не само институция, призната от държавата и от обществото. Тя е и 
статут, и знак за престиж в йерархията на пазара на проекти, статут 
пред чуждестранните донори, които публикуват каталози на think 
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tanks (по интернет или на хартия)1, където някои организации са 
включвани, а други изключвани. Така идентичността „think tank“ се 
превръща в сложна игра между вътрешните аспирации на актьори-
те от средата на НПО и външното признание, дадено от донорите 
(USAID, „Фрийдъм Хаус“), от чуждите think tanks (NDI и т.н.), или 
от международните и междуправителствените организации (Ев-
ропейският съюз, Съветът на Европа, ОСИР, Световната банка, 
ПРООН и т.н.).

В тази част ще се спра на случаи на think tanks, които не оцеля-
ват, т.е. на дискурса на „губещите“. Всъщност при моите пътувания 
до София се срещнах с множество изследователи по социални нау-
ки, които са се опитвали да основат think tanks, но не са успявали да 
ги стабилизират или да ги интегрират във финансовите, медийните 
и политическите мрежи на проектите, и по този начин да им осигу-
рят трайност. Тези анти-success stories се оказват много интересни, 
за да определя по-добре причините за успеха на тези, които са се 
справили. Не от обективна гледна точка, а от тази на такива, които 
са се опитали, но са се провалили. Think tank-ът се опис ва от губе-
щите едновременно като желан статут да си in, но и като резултат 
от спорен успех, придобит чрез заинтересовано, сервилно и дори 
цинично („антибългарско“) поведение.

иСторията на един пропаднал проект

ето как един преподавател от Софийския университет описва 
опи та си да създаде think tank в средата на деветдесетте, след което 
се отдава на частен бизнес:

Решаваш да направиш проект за пари и да участваш. Исках 
да започна да участвам, а и да го има Центърът ми. В проти-
вен случай никой не ти обръща внимание. Канят те да участ-

 1 Think tanks in Central and Eastern Europe: A Comprehensive Directory Budapest, 
1999 и 2006, Freedom House.
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ваш тук-там за дреболии, и това е всичко. Ако нямаш Център 
за някакви изследвания... ако не си НПО, не съществуваш. Със 
заплатата в университета не можеш да си платиш и хартия-
та, на която пишеш... Изглеждаше възможно. Лесно не знам, но 
възможно... Начин да просъществуваш като специалист. Дори 
бяхме ентусиазирани. Бях взел М. и Х., за да го направим заед-
но. В един момент дори си купихме компютър, вписахме се като 
НПО... Настанихме се в моя кабинет. Платих на З., за да про-
учи съществуващите програми. Дадох им малко лични пари, за 
да започнат. Тези пари бяха останали от един проект, в който 
бях участвал... Да се закачим някъде, за да правим анализи. Това 
беше идеята. Дори започнахме да издаваме безплатно в начало-
то. Трябват един или два проекта, за да започнеш, за да влезеш 
в играта. Но бързо разбрах, че е невъзможно. Сътрудници ми 
бяха бивши мои студенти. Това беше преди да започна бизнеса 
с чуждестранната фирма... Х. познаваше някого в Гражданско 
общество или в Гражданска мрежа... „Мога да говоря с НЕГО“ – 
ми каза. Не стана. Тогава отидох при З., защото беше съветник 
на Желев и председател на управителния съвет на фондацията. 
Срещнахме се в „Яйцето“. Той е професор по философия. Така де, 
приятел. Каза ми, че е вече не шеф на фондацията, но че знае, че 
само тази година институтът на Огнян е взел близо 1,2 мили-
она долара, а този на Генчо – 1,3 милиона долара, и то само от 
USAID... точно така.
После ходих и при Л., когато беше директор на „Сорос“. Д. беше 
програмен директор. Спомням си, че отидох да го попитам 
нещо: за една стипендия или... не си спомням точно. Да участвам 
в нещо. Искаха от мен да спазвам куп правила и изисквания. По-
късно разбрах, че не исках и че не можех да ги спазвам. И най-вече 
не исках да се моля. Два пъти не дойдоха на среща, караха ме да 
се връщам още два пъти, правеха се на важни. Не съм им потре-
бен. Правилата? Още в началото ми стана ясно, че трябва да се 
разбереш: колко пари ще разделиш за даден проект, кои са лица-
та, които ще ти наложат да участват, и т.н. Не смееха да ми 
кажат какви са правилата от самото начало. Притесняваха 
се от връзките ми с хора като Х.Х. Не бях от техните. През 
1997 г. изворчето съвсем пресъхна за хората с леви идеи. Костов 
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прогони всички леви инициативи: ако те видеха, че си много ляв, 
дори можеше да си изгубиш работата.1

Историята на този неуспял think tank прилича на тази на много 
други НПО, за които чух по време на проучването си. Този разго-
вор е интересен с лаконичния начин, по който се описва появата на 
границите, които определят света на think tanks като отделна среда 
с правила и критерии, за които интервюираният има догадки, но те 
не му се съобщават ясно. Неговото колебание при намирането на 
точните имена на програмите и финансиращите институции също 
показва тази дистанция.

В началото хоризонтът е отворен и всичко изглежда възмож-
но. Интервюираният, който е относително близък с експертите 
на think tanks (той е от средата на изследователите по социални 
науки, има лични познанства, които се опитва да използва, и т.н.), 
инвестира в това, което счита, че се изисква за съществуването на 
един think tank: вписване в регистъра на НПО, адрес, компютър, 
на който настанява млад изследовател, за да открие какви програми 
съществуват. Тази инвестиция е възможна, защото интервюирани-
ят е интегриран в университетските структури (бивши студенти, 
кабинет) и вече е участвал индивидуално в проекти на think tanks 
(откъдето идват и парите за заплатата на студента „търсач“ на про-
екти). Мотивацията на тази инвестиция е формата на финансовото 
и физическото съществуване, която интервюираният счита за не-
задоволителна в академичната структура. При това инвестицията 
в think tank-а е само една от многобройните му дейности, които в 
едно друго интервю определя като „многостранна борба, за да из-
караш главата си над водата“.

На следващ етап, след провала на един от неговите сътрудници 
да се свърже с някой работещ във филиалите на голяма фондация, 
той преценява, че е необходимо да поиска директно помощ от един 
от своите колеги и приятели от факултета по философия, който по 
това време е съветник на президента Желев (1991–1996) и е бли-
зък до мрежите на USAID. Този втори опит да влезе в мрежите за 

 1 Интервю с A.M., университетски преподавател.
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финансиране (без никакво съмнение официалният начин за канди-
датстване с проекти му се струва неефективен) също претърпява 
неуспех. Разказът променя посоката си: сумата на финансовата по-
мощ, получена от ръководителите на големите фондации, шокира. 
Става дума за наистина астрономически суми, които са несравними 
със заплатите в страната, показващи един напълно затворен за не-
посветените свят. Следва обяснението за отдалечеността, за която 
изведнъж си дава сметка: интервюираният не иска да се подчини на 
правилата за разпределение и подчинение, но в същото време казва, 
че не познава всички тези правила, защото му е отказано да бъде 
посветен. Съжалението се смесва с едно деклариране на собствена 
морална позиция, един вид индивидуална съпротива, която се при-
бавя към принадлежността му към друга мрежа и го изключва от 
„техните хора“. Критерият за това изключване се изказва най-вече с 
политически термини: те не приемат хора с леви идеи.

англофоните и „другите“
един друг разказ, на един преподавател по политология, близък до 
тематиката на първия, очертава друга граница на света на проекти-
те и на think tanks: тази на езика и на социалния произход.

В катедрата по политология има неофициална разделителна 
линия между англофоните и „другите“. Тези, които говорят ан-
глийски, могат да участват в различните проекти на американ-
ските фондации, те са „in“, докато ние, другите, сме „out“, все 
едно че сме „малоумни“. Аз говоря руски и немски и сега започвам 
да уча английски. Ако не искам да се пенсионирам, това е задъл-
жително. Ако погледнем отблизо, ще видим, че повечето англо-
фони, искам за кажа, че това все пак е обобщаване, с много малко 
изключения са американофили, те са „културните предаватели“ 
на американските идеи... В курсовете им в университета е също-
то – книгите, които цитират, авторите, понятията, всичко. 
Ние, „другите“, сме смятани за националисти, защото сме ин-
тровертни, обърнати към страната, както и проевропейски и 
по-скоро антиамерикански настроени. Никой от нас не е ходил 
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например на специализация в Съединените щати. В. е изключе-
ние, отделен случай. За нас Европа и Съединените щати не вър-
вят заедно. Всъщност не става дума за това дали сме леви или 
десни. Например Х.Х. минава за ляв експерт, но е внук на генерал, 
говори английски, френски, дава си мнението навсякъде, използ-
ват го непрекъснато, медиите също, канят го на много срещи с 
експерти на самите think tanks1.

Този разказ се отнася повече до ситуацията във факултета, но 
може да бъде сравнен с начина, по който други интервюирани оп-
исват езиковата специализация и социалния произход на членове-
те на think tank-а майка ЦИД. Езикът се явява парола за достъп до 
различни идеологически сфери (книги, пътувания) и сам по себе си 
се превръща в идеологически критерий. Липсата на езикови ком-
петенции по английски език не е просто пречка за интеграцията в 
света на проектите, но и професионален недостатък, критерий за 
изключване. Опозицията дясно/ляво е заместена от опозицията 
англофон/не-англофон, проамериканец/проевропеец, екстровер-
тен/интровертен (обвинен в национализъм), дете на бившата но-
менклатура, считащ се за изключен от света на привилегиите от-
преди и след 1989 г.

невъзможното „гражданСко общеСтво“
разказът, който следва, задълбочава представата за света на think 
tanks като зависим елит, който се подчинява на новите идеологиче-
ски правила. Според интервюирания (П.М., преподавател по поли-
тология) провалът на списанието „Bulgarian Quaterly“ се дължи на 
липсата на воля за изграждането на алтернативни центрове, които 
да са финансово и политически независими от тези, които защита-
ват „определена идея“ за прехода.

Нашият колега Г.Г., истински и много известен дисидент, беше 
избягал в Съединените щати преди падането на стената, заед-

 1 Интервю с В.Г.
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но със сина си. През 1991 г. той ни обеща, че ще намери пари за 
да направим нещо в България. Беше открил някакъв бизнесмен, 
който се интересува от туристическия бизнес в България и иска 
да купи туристически терени. После отиде и в Румъния, където 
изостави напълно идеята да инвестира на Балканите.
Идеята беше да популяризираме България, да предизвикаме ин-
терес. Мисля, че излязоха осем броя... Когато Огнян [Минчев] 
замина за САЩ със стипендия Fullbright, аз и Стойко продължи-
хме да правим списанието. Изпращахме го на две хиляди адреса: 
библиотеки, университети, дипломатически представителства. 
Идеята беше да представим реалистично прехода през призма-
та на различни културни, политически и исторически процеси. В 
него пишеха много професори, известни хора, които подкрепяха 
демократичните идеали, без обаче да са много идеологизирани: 
Генчев, Пантев, Знеполски. Основните автори бяхме ние и Ис-
кра Баева, Диана Мишкова. Трябваше да дадем реална предста-
ва, алтернатива на всичките врели-некипели за демокрацията, 
които навремето се срещаха под път и над път... да представим 
България като страна, която има традиции и история зад себе 
си, а не само като бивша тоталитарна държава, в която всич-
ко трябва да се срине и да се започне отначало. У нас има хора, 
които живеят, интелектуалци, които размишляват, потенци-
ал, който трябва да се развие. Издавахме списанието на четири 
езика, за да предизвикаме интереса на света към България... Из-
данието беше луксозно и престижно, включително и от съдър-
жателна гледна точка. Плащахме по 100 долара на статия, за 
да поддържаме независимите ни интелектуалци... да оцеляват. 
Стойко, който днес е заместник-главен редактор на „Монитор“ 
(вестник, считан за националистически), работеше като луд...
През 1990 г. O. M. започна с много ентусиазъм и искреност, всич-
ки бяхме зажаднели за демокрация... беше опияняващо... той се 
опита и беше разочарован... така през 1997 г. той започна да 
прави пари на всяка цена, да върви с главата напред...
Списанието спря, защото в България нищо не върви, всичко кре-
та, нищо не се приватизира. Бизнесменът казваше, че ще е сред 
първите, които ще приватизират хотели по Черноморието, но 
после разбра, че нищо не върви. Беше ни казал, че ще ни дава пари 
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в продължение на две години и че после ще трябва да се самофи-
нансираме. Но никой не се абонира, никой в чужбина не показа и 
грам интерес, а ни трябваха поне сто абонати. О.М. направи 
няколко опита да го продаде на едни български емигранти, но и 
това не стана. Така списанието спря през 1993 г...
Списанията в България се финансират от проекти и от донори 
на американските фондации. „Разум“ е финансирано от Сорос и 
от американците... Но те си избират съдържанието... Докато в 
нашия случай спонсорът не се интересуваше от съдържанието.

През 1991 г. българският преход още е в началото си и всичко 
изглежда възможно. Публичното пространство е изпълнено с вест-
ници и списания, които освобождават словото и създават впечатле-
нието, че се слага началото на независимо от държавните структури 
гражданско общество. Българската интелигенция масово гласува за 
опозиционния СДС и празнува възможността да създаде автоном-
но поле за изява. Много групи проучват начините на финансиране 
в чужбина. Тhink tanks още не присъстват като отделна среда.

Както и в първия разказ, историята на списанието започва с 
пионерски ентусиазъм. Откриваме също и мотива на приятелската 
група, както и позоваването на дисидентството, характерно за раз-
казите за първите стъпки на think tanks. Прилагателното „истински“, 
отнасящо се към „дисидент“, отбелязва претенцията за автентична 
легитимност на демократичните идеи на списанието. По-нататък ин-
тервюираният отстоява „демократичните идеи“ на „известните хора, 
които пишат в него“. Те обаче се опитват да защитават „реалистична 
представа за прехода“, различна от всичките идеологически „врели-
некипели за демокрацията, които се срещаха под път и над път навре-
мето“. Тази визия се възпротивява на доминиращия образ за страна-
та в преход: tabula rasa, където всичко трябва да се започне отначало, 
без да се държи сметка за традициите и съществуващите структури. 
Така интервюираният определя разликата между Bulgarian Quaterly и 
списанията на по-късно създадените think tanks като „Разум“, чието 
съдържание е подсказано, поръчано и платено от донорите.

Отказът или невъзможността да влезеш в мрежите за финан-
сиране, които „поръчват музиката“, в действителност изглежда е 
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основната причина за провала. Иначе икономическата му форму-
ла поема по един съвсем класически път за финансиране на ини-
циативите на западното гражданско общество: първо се иска пър-
воначална помощ от бизнеса, а после се намира начин за трайно 
самофинансиране на пазара на идеите (необходими са минимум 
сто абонамента, за да се прави списанието). Както и повечето про-
дукти на българските think tanks, „Bulgarian Quaterly“ се списва 
на английски (превод) и е предназначен за чужбина (библиотеки, 
университети, дипломатически представителства). Списанието 
инвестира в луксозно издание и в качествени публикации, с което 
поддържа интелектуалната продукция в страната. И все пак през 
1993 г. еуфорията отстъпва мястото си на реалността на провала на 
приватизацията и на реформите: вече не съществува никакъв ин-
терес за инвестиции в страната. Гражданското общество не може 
да разчита на разностранно и независимо финансиране от страна 
на местния бизнес и от чужбина, и не може да се конституира в 
климата на свободна конкуренция на идеи (идеалната либерална 
представа за появата на гражданското общество).

И все пак, въпреки провала на списанието, през 1993 г. една от 
основателките на „Bulgarian Quaterly“ малко след това възобновя-
ва, под друга форма, опита си да създаде think tank. Този нов опит 
се оформя като същински think tank, който се появява на базата на 
консултантска фирма. Преходът от бизнеса към неправителстве-
ните организации свидетелства за пореден път, че неправителстве-
ната субсидирана форма е единствената, която работи за този тип 
дейности през деветдесетте години на миналия век.

икономиката на проектите – пазарна?

В началото на 1994 г., след фалита на вестник К., дойде ред на 
нов опит... Поредният опит да се създаде медиа, един вид think 
tank. Бившите журналисти от вестника К., Б. и А. организи-
рат консултантско бюро. Финансира ги една датска фирма. Б. 
започна да ме търси за консултации, тъй като бях съветник в 



278 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

правителството. Когато спрях да работя за правителството 
на Беров, ме помолиха да се присъединя към тях и нарекохме фир-
мата „Контекст“. Всички работехме и на други места. Само за 
Б. и А. това беше основна работа.
Започнахме, правейки преглед на печата, седмични анализи. 90% 
от капитала на фирмата принадлежеше на ОББ, 10% – на Б. и 
А., които след това ми отстъпиха 2% от своята част. Бяхме 
фирма, а не НПО, но си беше think tank по всички показатели, 
само дето не бяхме спонсорирани. Основните абонаменти бяха 
тези на ОББ и на Булбанк. Идеята беше да правим политически 
бюлетин за българските банки. Банките бяха политико-иконо-
мически структури, тъй като бяха създадени по логиката на 
прехода. Останалите бюлетини ги раздавахме безплатно на 
представителите на Европейския съюз, на Интерпред, на посол-
ствата. Бюлетинът се превеждаше на английски. Българската 
народна банка също ни направи поръчка: за тях правехме съдър-
жателен анализ на пресата в течение на две години. Работехме 
също с хора от Министерството на външните работи, за да 
получаваме информация за положението. Имахме приятели, по-
знати. Станахме звено за анализ и експертизи, можехме също да 
правим сценарии: варианти, които подпомагаха дадена банка, 
политик или организация да вземе някакво решение. А, да, това, 
което ти нарече policy paper [очевидно тя не владее англофон-
ските или които и да било други кодове]. През 1995 г. дори из-
дадохме заедно с ЦИД книга, наречена България в НАТО, която 
навремето беше единственият ляв проект за НАТО.
През 1995 г. „Контекст“ създаде една НПО – Центъра за из-
точни и европейски изследвания. Именно тази НПО направи об-
щия проект с ЦИД. За да участваш в проекти, имаш нужда от 
НПО. Счита се, че фирмата има търговска, а не интелектуална 
цел. И анализът, който тя прави, няма същата легитимност. 
Дори от законова гледна точка не е удобно... Дадохме си сметка 
че, ако искаме да оцелеем, трябва да започнем да правим субсиди-
рани проекти.1

 1 Интервю с М.П., преподавател по политология.
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Създаването на фирмата за политически консултации и анали-
зи „Контекст“ става по време, когато българските банки, близки до 
правителството на Жан Виденов, могат да инвестират в дейност, 
която е много близка до тази на класическите think tanks. При все 
това англосаксонската номенклатура е чужда на интервюирания от 
мен: той говори за бюлетини, за анализи и за сценарии, а не за policy 
papers, чието значение аз трябваше да обясня по време на разговора 
ни. Амбицията на създателите на „Контекст“ е да образуват група 
за независим анализ. Като оставим настрана клиентите им, които са 
главно банки, те също инвестират в широк спектър от потенциални 
клиенти: институции, посолства и други организации, с надеждата 
да остойностят аналитичните си компетенции в различни типове 
политически среди и предприятия. Но малко след това те си дават 
сметка, че е невъзможно да се разчита на такъм подход и основават 
НПО, за да се възползват от икономиката на проектите, която им 
изглежда по-ефикасна от пазарната икономика. Новата им НПО, 
Центърът за източни и европейски изследвания, става партньор на 
един от think tank-овете лидери на пазара на проектите: ЦИД. Към 
това се прибавя и промяна на тактиката – анализите на експертите 
се целят повече в настоящето правителство: това на Жан Виденов. 
Тяхната стратегия напомня все повече и повече формулата на ус-
пеха на българските think tanks от средата на деветдесетте с една-
единствена голяма разлика: „Контекст“ се проваля...

Разказът, който говори за тази промяна в политиката на група-
та и се опитва да обясни причините за провала:

И така, заловихме се с този проекти за НАТО с ЦИД. Целта 
беше да убедим Жан [Виденов, премиера] да възприеме благо-
склонна позиция за НАТО, да поеме по пътя на Квашневски в 
Полша по времето на преговорите с Елцин: да остане предан на 
Русия, но вътре в НАТО. Той не успя. Приготвихме сценарий за 
срещите с Елцин. Елцин му беше казал през пролетта на 1996 г.: 
„Слушай, ние с Бил се споразумяхме в Йерусалим. Недейте сега 
да се опитвате да правите политика“. А трябваше точно по-
литика да се прави [...]. България обаче трябваше да си остане 
територия, запазена за мафиите. Левицата не трябваше и не 
можеше да се нормализира [...].
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Аз носех анализите на секретарката на Жан в един плик, в ка-
бинета му. Трябваше също да организираме срещи, защото по-
литиците не четат. По времето на Жан влизах в Министерски 
съвет, когато си поисках, защото бях наела много от работе-
щите там, още по времето на Беров [иронична усмивка]... 99% 
от хората бяха наети от Луканов и 1% от мен... Васил, Зарко... 
Илчо... Райдовски работят също там. Влизам, поглеждам днев-
ния ред и чакам. Бях приятелка на Жан. По времето на Беров 
знаехме, че БСП ще спечели следващите избори: Жан и Луканов – 
единият беше използван за пионка, а другият беше истинският 
лидер, когото не обичах много. Играх картата на Жан. Не оби-
чах БСП, защото са номенклатурчици, опитват се да запазят 
властта в ръцете си на всяка цена, функционират според дясна 
логика: Папаризов, Пирински, Луканов [...]. Но трябваше да ра-
ботя с някого и предпочитах все пак левицата [...].
Давахме информация на Жан. Солидарността помежду ни се из-
гради заради общото чувство за социална справедливост, на лич-
ностно ниво, за Луканов съм никого, докато за Жан бях... С него 
започнахме да работим още по времето на правителството на 
Беров [...].
Естеството на сценариите? ... в пет реда, най-основното... 
Моята цел беше да му вдъхна увереност. Моят интерес ли? Не 
толкова парите, дори съвсем не, а по-скоро стабилността на 
страната, държавата да може да оцелее, България да може да 
издържи, да не бъда разпродадена за жълти стотинки, да не вле-
зе във война, за да може седесарите да не дойдат на власт и да 
ни изгонят отвсякъде... Знаеш ли, че преди 1989 г. бях член на 
БКП, както и много други... Разбрах още когато бях съветник на 
Беров, че голямата битка е за приватизацията. Битка, в която 
ще падат глави [...].
Жан разбираше, когато отивах да му кажа нещо важно. Ходехме 
и у тях. В продължение на шест месеца един приятел, приближен 
до СДС, но голям патриот, въпреки че не обичаше Жан, ни носе-
ше много важна информация от БНБ, която поддържаше връзки 
с МВФ и разполагаше с важни информации за опасността от 
банковата криза, за режисирането на финансовата криза, коя-
то свали лявото правителство през 1996–1997 г. [...].
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„Контекст“ имаше достъп до някои медии: „Труд“, „24 часа“, 
„168 часа“, „Новинар“. Интелигенцията е затворен кръг. Нами-
раш приятели. Елитът в България са 500 човека! Всичко зависи 
от неформалните връзки [...].
Нямахме конфликти с Огнян или с Иван. Давах им да четат 
нашите анализи. По конкретните теми, за които ме питаха, 
приятелска размяна. Чисто колегиални отношения. Нямаше 
конкуренция, защото те работят със СДС и с американците, не 
бяхме на един и същи терен [...].
Когато направихме Центъра за европейски и източни изслед-
вания, искахме да работим с Русия и с републиките. Установи-
хме връзка с техния министър на външните работи Примаков, 
приятел на А., който беше завършил Института за междуна-
родни отношения в Москва. Така установихме връзка с техния 
Институт по световна икономика и международни отношения. 
Искахме да направим един вид обмен: ние им даваме изследвания 
за България и за Европа, те ни дават изследвания за Русия. Те 
направиха вътрешно преструктуриране и се сдобиха със специ-
ални съветници. И вече нямаха нужда от нас. Разбрахме също, че 
на Елцин не му пука за България. Искахме да направим филиал 
на един руски университет, руска академия, не с мафиотите, за-
щото в България влязоха толкова много пари на руската мафия. 
Затова през банка „Хеброс“, Жан даде пари за нашето пътуване 
в Москва [...].
Но с кризата през 1996–1997 г. всичко спря. Костов дойде на 
власт и всички, които не бяха с него, бяха против него. Край с 
българските банки, които можеше да дават кредити, край с до-
нори, различни от тези, които познаваш добре...1

От момента, в който групата „Контекст“ регистрира своето 
НПО и се присъединява към проекта на think tank-а ЦИД, негово-
то функциониране се доближава все повече и повече до модела на 
българския think tank: те носят на премиера Жан Виденов анализи 
в полуформална, а понякога и в неформална, лична и приятелска 
среда. Подготвят политически срещи на високо ниво, опитвайки се 

 1 Интервю с М.П., преподавател по политология.
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да изпълняват мисия, която обслужва едновременно интересите на 
донорите и техните лични идеи. В този конкретен случай трябва да 
убедят правителството на Жан Виденов да възприеме благосклон-
на позиция за влизането на България в НАТО, договаряйки този 
ход с лидера на руското правителство Борис Елцин. Описанието 
на връзката с премиера като един вид покровителстване напомня 
за често изказваното мнение на лидерите на think tanks като Иван 
Кръстев, О. Минчев и Е. Дайнов, че е нужно политиците да бъдат 
възпитавани, други да четат и да се информират на тяхно място, да 
им се подготвят предварително сценариите за важните политиче-
ски срещи с помощта на неформални мрежи, до които те все още 
нямат пряк достъп.

Още повече, както установих и в случаите с други think tanks, 
става дума по-скоро за личен, отколкото за колективен подход. „Аз“ 
преобладава в разказа: връзките от личното минало (политически 
съветник) на интервюирания са мобилизирани, за да осигурят дос-
тъп до Министерски съвет, интервюираният носи лично на преми-
ера плика със сценариите в няколко реда, които напомнят повече за 
кратки стратегически инструкции, отколкото за подробни научни 
доклади. Така лицето, което разказва, се явява лидер на подхода на 
think tank-а и си приписва главната роля на медиатор между множе-
ство среди. По-нататък в този разговор (в непубликуваната част) 
се разказва в детайли кризата от зимата на 1996 г., когато се опитва 
да посредничи между Жан Виденов и Джордж Сорос, използвайки 
едновременно политическата и личната си близост с премиера, и 
връзките си с ЦЛС, и средата на съветниците на президента Желев. 
Всъщност разговорът се отнася до колегиалните отношения с екс-
пертите на либералните think tanks Минчев и Кръстев, които „ра-
ботят с американците“ и следователно по това време не предста-
вляват лична конкуренция за интервюирания. Последният счита, 
че заема друга ниша на финансиране на политическата експертиза. 
Той казва също, че има достъп до някои вестници: коз, който му 
осигурява възможност за намеса в публичния дебат и го определя 
все повече и повече като същински център за анализи и влияние.

Така амбицията за създаване на think tank изглежда отчасти ре-
ализирана. При все това всичко се срива от момента, в който кри-
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зата от есента на 1996 г. събаря правителството на Жан Виденов 
и премахва тази алтернативна ниша за финансиране и експертиза. 
Изглежда, че причините за това са много: на първо място полити-
ческата мисия на think tank-а се срива. Отстраняването на прави-
телството от властта и стигматизацията на политиката на Жан Ви-
денов в публичното пространство правят ненужна медиаторската 
работа на „Контекст“, чиято ключова мисия – неофициалната коор-
динация между МВФ и премиера, пропада:

МВФ и Световната банка искаха България да въведе currency 
board [валутния борд] при много неизгодни условия. Заплашва-
ха ни с провокирането на финансова криза чрез оттеглянето на 
капиталите на чуждестранните инвеститори от българските 
банки, а Сорос беше сред най-големите такива. През цялата 
1995 г. Е.Д. искаше да уредя среща между Сорос и Жан. Не успях. 
О.М. дойде да ми потвърди важността на тази мисия за ста-
билността на страната. Но Жан не искаше да послуша. Жан 
беше свършен...

В разговора се използва понятието патриотизъм като основна 
мотивация за действието на този think tank: патриотизъм, разбран 
повече като работа в името на националните интереси („да не про-
дадем страната“), отколкото като демократични идеали, права на 
човека и т.н. Интервюираният преживява собствената си история, 
както и тази на think tank-а „Контекст“ като „приключението на по-
следния мохикан“, на когото му е писано да изчезне след кризата 
през 1996 г. Той показва, че осъзнава неблагоприятната геополи-
тическа конюнктура за просъществуването на структура, която да 
може да се изхранва с компетенции и идеи, алтернативни на тези 
на либералните think tanks, близки с американските мрежи на фи-
нансиране: „България трябваше да остане територия, запазена за 
мафиите. Левицата не трябваше и не можеше да се нормализира...“. 
Опитите на „Контекст“ да създаде институционални връзки с Ру-
сия се провалят: „Те повече нямаха нужда от нас. Разбрахме, че на 
Елцин не му пука за България“. В един друг разговор интервюира-
ният говори за „нови споразумения в Ялта“, които оставят България 
в „сивата зона, където гражданската война може да се възпламени 
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във всеки един момент“. Идването на власт на седесарите изпраща 
think tank-а в немилост. Той губи достъпа си до медиите. Връщане-
то на власт на СДС, възприето като заплаха от загуба на дейността 
и на местата за изява (вж. лустрационната политика против бивши-
те партийни членове в страни като Чехия), както и отдалечеността 
на „Контекст“ от структурите на БСП (с изключение на бившия 
премиер) разрушават всички перспективи пред този think tank.

Така събитията от 1997 г. обезкуражават опитите за създаване 
на леви think tanks извън структурите на БСП. Това е апогеят на ме-
дийното и политическото присъствие на либералните think tanks, 
които сами поделят всички средства от чуждестранните донори, 
давани за демократизирането на страната, чак до 2000–2001 г., ко-
гато се появяват първите леви think tanks.

6. появата на левите thInk tanks:  
режиСиране на една алтернатива

Време е да започнем да сърфираме върху лявата вълна. 
O. Минчев, разговор от януари 2003 г.

залозите на развитието на пазара на проекти

В продължение на цялото ми проучване до 2001–2002 г. сред де-
сетките емблематични think tanks в България, признати като 

такива както от донорите, така и от средите на експертите по со-
циални науки, и от медиите, няма нито един think tank, който да се 
идентифицира като „ляв“. С едно изключение: социологът Андрей 
Райчев, директор на агенцията „Галъп“, който често е представян 
като „think tank сам по себе си“, или пък като „червен гуру“, „ляв ша-
ман“ и т.н. През деветдесетте години той единствен е идентифици-
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ран от медиите като лидер на общественото мнение и теоретик на 
прехода, приближен до кръговете на БСП. Обаче, макар и да участ-
ва в проекти, организирани и финансирани от think tanks в качест-
вото си на експерт или пък със своята агенция за изследване на об-
щественото мнение, той не стои начело на институционализиран и 
признат като такъв think tank. Тази ситуация е още по-разбираема с 
оглед на това, че всепризнатата роля на think tanks (и вътре, и извън 
страната) до този момент е тази на „пазачи на либералния консен-
сус на реформите“1. Медиатичният дискурс на „сините шамани“ е 
открито антикомунистически и анти-БСП.

Множество разговори от май–юни 2004 г. с Живко Георгиев, 
университетски преподавател и социолог, работещ за агенция „Га-
лъп“, председател на един от първите леви think tanks – Института 
за социална интеграция (създаден през 2002 г.), позволяват да се 
разберат залозите на едно развитие, което проучването ми отбе-
лязва през 2003–2004 г. То е осезаемо в програмите на институт 
„Отворено общество“ в София, в които се появяват леви think tanks 
в полето на проектите, които традиционно са заети от либералните 
think tanks. (Съвсем относителната дистинкция дясно–ляво ще ко-
ментирам по-нататък.)

Ето как Живко Георгиев описва ситуацията отпреди това раз-
витие:

БСП работеше с един списък от индивидуални експерти, база 
данни с хиляда имена. Активираше ги при нужда: по време на из-
борите например. Нямаше нужда от институционални контак-
ти. Експертите също предпочитаха тази практика. Още пове-
че, че БСП запази някои от старите си институти за анализи 
и изследвания. Партията продължи да ги финансира. Например 
този на Нора Ананиева (Институт за исторически и полити-
чески изследвания към Висшия партиен съвет) или Института 
за стратегически изследвания на Лилов. В бившия Висш партиен 
съвет още се спазваха старите специализации, статути и отде-
ли. Някои отдели функционираха като think tanks за партията. 

 1 I. Krastev, The Liberal Estate...
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Имаше например експертен комитет за политиката за младеж-
та. Сега нещата са се размърдали и бавничко се променят.

Други интервюирани изтъкват, че през 1995–1996 г., по вре-
ме на социалистическото правителство на Жан Виденов, „когато 
банките дават много кредити“ и „някои български бизнесмени да-
ват пари за инициативи в служба на местните интереси“, има опи-
ти за създаването на леви НПО извън партийните институти. Те 
цитират множество имена на НПО, които след това изчезват, но 
споменават също и фондация „XXI в.“ и Центърът за юридически и 
политически изследвания, които днес са част от „вълната на левите 
think tanks“. Този център всъщност започва с институционална по-
мощ на фондация „Бертелсман“ и на фондация „Фридрих Еберт“1, 
базирани в Германия.

Именно липсата на интерес от страна на западните фондации 
да създават и да финансират леви think tanks в България обаче, из-
глежда, че определя тяхната липса до 2000 г. Разговорите, включи-
телно и този с Живко Георгиев, потвърждават тази хипотеза:

Десницата започна със западни донори, основно от Съединени-
те щати, и по-малко от Европейския съюз. Десницата и всич-
ки НПО около нея, разбира се. БСП нямаше такива. фондация 
„Фридрих Еберт“ можеше да създаде леви think tanks, но, изглеж-
да, това не беше в техния стил. Не знам. Никоя фондация от 
този тип, тази на Папандреу в Гърция или други в Германия, не 
лансираха идеята да се създадат леви think tanks в България. [...] 
Гражданското общество беше проект, изработен в чужбина. 
Елитът на българските експерти е 90% елит на compradores, 
напълно отчужден... Левицата не беше такава до 1999–2000 г., 
когато лека-полека външните фактори започнаха да се засил-
ват: Социалистическият интернационал, левите фондации и 
дори някои американски фондации...

Промените, които водят до появата на левите think tanks след 
1999–2000 г., се дължат и на вътрешни, и на външни фактори. Са-

 1 Това е асоциация, която открито се афишира като социадемократическа.
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мото определение „леви think tanks“ не отговаря на появата на 
think tanks, които защитават идеи, противни на тези на либерални-
те think tanks, а на институционализацията на експертизата, близ-
ка до кръговете на БСП и интеграцията ѝ в системата от проекти, 
финансирани от чуждестранните донори. Това развитие се случва 
в контекста на криза на средата на think tank-овете „пазачи на ре-
формите“, чиито роля и финансиране се променят.

Понастоящем на пазара на проектите остават почти само 
фондовете на делегацията на Европейската комисия в Бълга-
рия. Но механизмите, според които тези пари се разпределят, 
са много непрозрачни и те карат да мислиш, че съществуват ко-
рупционни практики.

Този откъс от интервю с Огнян Минчев, директор на един от 
най-влиятелните think tanks през деветдесетте години (ИРМИ) и 
един от „сините шамани на реформите“, е публикуван в „Mеdiapool“ 
на 9 февруари 2005 г. От него става очевидно спирането на масово-
то финансиране на think tanks от страна на Американската агенция 
за развитие (USAID), както и от други американски донори като 
Джордж Сорос, чиято фондация в София се превръща в „обикно-
вена НПО като всички останали“.

Тази промяна се случва около идването на власт на Симеон 
Сакскобургготски, събитие, което бележи кризата на класически 
модел на противопоставяне между ляво и дясно, между БСП и 
СДС. Ерата на „сините шамани“, изглежда, е отминала:

Десните think tanks губят влиянието си. Те се държат все още 
благодарение на старите връзки със своите донори в чужбина. 
Съществува тенденция за деполитизация на масите, криза на 
доверието, антиелитизъм, това е. Лидерите на think tanks вече 
не са лидери на общественото мнение. Част от недоверието 
спрямо политиците се пренесе към сините и дори към червените 
шамани. Гледат на нас малко като на шивачи, които зашиват и 
разшиват дрехите на голия цар. Времето на слушането на поли-
тически коментари свърши. Шентов и Прохаски са ориентирани 
към бизнеса и не участват в голямата политика. Райчев яде от 
яслата на Симеон. Има повсеместна криза в цялата каста на 
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коментиращия елит. Хората вече не реагират на анализите, а 
само на чистата емоция. (Разговор с Живко Георгиев, ИСИ.)

И така, ролята на think tanks като пазители на либералните ре-
форми изглежда излязла от употреба. През 2004 г. все повече се 
говори, че „те са изпълнили мисията си“. Тhink tank-овете, чиято 
легитимност се е подхранвала от близостта им със СДС, претърпя-
ват с пълна сила кризата на партията, която след 2001 г. се разпада 
на множество фракции. Десницата вече не е идентифицирана само 
със СДС, защото „партията на царя“ претендира за част от дясното 
политическо пространство.

Голям брой разговори както с лидерите на либералните think 
tanks, така и с „новите леви актьори“ представят идването на власт 
на българския цар като „политическа катастрофа“, която трябва да 
ги мобилизира, за да работят заедно.

Намерихме обща цел с „Отворено общество“ – идеята да създа-
дем и да подсилим левите think tanks, тези на БСП. Политическо-
то трябваше да бъде подкрепено. Направихме общи изследвания. 
Иван Кръстев, Стефан Попов и аз, след 2001 г., т.е. след изби-
рането на Симеон. Бяхме уплашени от тази тотална криза на 
представителността. Идентифицирахме серия проблеми в про-
фесионализма на политическите елити. Потърсихме стратегии, 
които биха могли да подпомогнат политическите партии да 
излязат от тази ситуация, да възвърнат доверието на хората. 
Беше време на потискащи прогнози. „Отворено общество“ може 
би също помагаше на партията на царя да се структурира. Ние 
вляво им помагахме също. Институтът „Иван Хаджийски“ на 
Петър-Емил Митев стана think tank на царската партия. Те 
имат лична и финансова мотивация. Освен това, ако погледнем, 
политическото бъдеще принадлежи на коалицията БСП, НДСВ 
и ДПС на Ахмед Доган. Това сега е тяхната кауза и те работят 
върху елита на тези партии. (Ж. Георгиев)

Следователно идентифицирането на промяната на „политиче-
ското бъдеще“ на една страна, която вече е провела необходимите 
либерални политически и икономически реформи за европейска-
та си интеграция, води до ново раздаване на картите на нивото на 
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експертизата на think tanks. „Люлката на гражданското общество“ 
в България, институтът „Отворено общество“, отговорен за създа-
ването и поддръжката на повечето либерални think tanks, се опитва 
да интегрира в програмите си think tanks, които са близки до кръ-
говете на БСП, за да „подпомогне левицата да произведе експер-
тиза за упражняването на властта“ (разговор със Стефан Попов, 
„Отворено общество“). Следователно БСП, която „вече е лидер в 
групата на 31–40-годишните и печели все повече подкрепа сред из-
бирателите в столицата“ (Ж.Г., 2004), е добър терен за инвестиции 
от страна на фондацията, която трябва да се постарае да промени 
имиджа си, за да продължи да упражнява политическо влияние в 
страната и да продължи да привлича фондове след драстичното на-
маляване на бюджета ѝ. За да постигне това, тя не само се опитва 
да интегрира леви теми, но и да се доближи до експертите, прибли-
жени на БСП.

Ето как фондацията инициира създаването на Института за со-
циална интеграция, ръководен от Живко Георгиев:

Приходите на „Отворено общество“ намаляват. Трябва на 
всяка цена да променят политическия си имидж... Там, при тях, 
никога не е имало хора, приближени до БСП. Вече ме поканиха 
да се присъединя. Но няма до отида. Имиджът им не е много при-
ятен, не е удобен. Да, наистина е необичайно хората на Сорос 
да поддържат леви think tanks. Но забелязах, че от известно вре-
ме имат желание да финансират леви think tanks при условие, че 
пишат проекти, близки до темите на фондацията, и че са при-
знати от левицата, от кръговете на партията. БСП играеше 
по-скоро резервирано. Но странно, по едно време се съгласиха. 
Първият опит беше с Андрей Бунджулов. Но неговите услуги не 
се купуват много добре от БСП. Използват също Райчев и други, 
но главно индивидуално.
Така Институтът за социална интеграция получи финансира-
не за създаването си, институционален грант от „Отворено 
общество“. Продължават да подпомагат проектите ни. Освен 
това сме финансирани от чуждестранни леви фондации, основно 
от „Фридрих Еберт“. Ние сме малък think tank, но имаме предим-
ството да сме много близки до БСП. Внезапно се изгради доверие.
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„Отворено общество“ искаше да присъствам навсякъде, защото 
вече съм работил с фондацията преди това по конкретни про-
екти, и защото не принадлежа директно към структурите на 
БСП. Но думата ми се чува, близък съм. Така станах председа-
тел на управителния съвет. В съвета бяха също Юрий Асланов, 
Евелина Николова, Антоний Тодоров. Малко по малко започваме 
да функционираме като НПО, а не само като индивидуални и 
неофициални анализатори. (Ж. Георгиев, интервю)

Други актьори от неправителствения сектор, които традици-
онно са идентифицирани с дискурса и апарата на СДС, също се об-
ръщат към левите експерти, за да променят партийния си имидж и 
да се адаптират към ситуацията във вече „нормализираната“ страна. 
Такъв е случаят на Политическата академия за Централна и Юго-
източна Европа, създадена в София през 1996 г., чието ръковод-
ство е съставено от хора на СДС, лидери на либерални think tanks 
и представителите на Републиканския институт във Вашингтон, 
Прага и София. Републиканският институт е американски think 
tank, който дълго време финансира инициативите на българските 
десни think tanks. Увеличаването на финансирането на проекти от 
страна на европейските фондове също играе роля за отварянето на 
тези мрежи, които трябва да показват безпристрастност и работа 
за общия интерес на страната. Институтът за социална интеграция 
на Живко Георгиев, който се специализира в програми за форми-
ране на леви политически лидери, е поканен да се присъедини към 
работата на Академията:

Политическата Академия на Дими Паница1 в началото беше 
очевидно десен проект, но после, това е то!, също си промени 

 1 Джон (Дими) Паница, за когото говорихме по-горе е президент на Фон-
дация за свободна и демократична България (1991) и като такъв е един от 
основателите на Училището за политика, често наричано „Академията на 
Паница“, тъй като основаването му се свързва с връзките му с чужбина. Тази 
академия е част от мрежата училища, координирани от Съвета на Европа, 
които се намират в бившите републики на СССР. До голяма степен са фи-
нансирани от USAID и от американски фондации. Тази академия има за цел 
да формира в духа на демокрацията и толерантността политически кадри 
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стратегията. Сега те правят поръчки на БСП, търсят ме, за да 
преподавам при тях, и т.н. Донорите се сменят. Европейските 
донори, особено тези от Европейския съюз, им вярват. Дипломи-
те [на Академията] се раздават в Страсбург, а не във Вашинг-
тон, нали? Да направиш организация, насочена едновременно 
към левите и към десните политици е много по-изгодно. А пък и в 
тази Академия не ходят само българи. Има също студенти от 
Македония, от други балкански страни. Разраства се, става по-
интересно отпреди. Всички се стараят да професионализират 
политиката. (Ж. Георгиев, разговор)

профеСионализация на политиката  
и деполитизация на проектите

Бсп – „нормализирана“ партия
„Всички се стараят да професионализират политиката“: този мо-
тив се повтаря многократно в разговорите с Живко Георгиев и 
изглежда е един от ключовете за разбирането на стратегиите за 
легитимиране на левите think tanks. В началото те се развиват в 
политически контекст, който припознава БСП като партия, спо-
собна да защити пътя на България към НАТО и Европейския 
съюз. През 2001 г. кандидатът на Социалистическата партия Ге-
орги Първанов става президент и номер едно в преговорите за 
присъединяване на България в Европейския съюз, които техни-
чески приключват през 2004 г. Той осъществява множество по-
сещения в Съединените щати, където декларира подкрепата си за 

от всички парламентарни партии. Обучението се извършва на принципа 
на двупартийната система, към която се прибавя и едно институционално 
объркване: дипломите се раздават от Съвета на Европа, който по този начин 
легитимира финансовата помощ на американски фондации, някои от които 
са близки до консервативната десница.
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антитерористичната политика на президента Буш и потвърждава 
желанието на България да влезе в НАТО. Страната става член на 
Атлантическия алианс през март 2004 г. Тази политика, която не 
се приема от всички членове на партията, променя окончателно 
образа на БСП. Нейната отвореност към гражданското общество 
само потвърждава тази нова стратегия на една проевропейска, 
проамериканска лява, но в същото време пролиберална партия. 
Тя вече е партньор, достоен (точно колкото и СДС) за доверието 
на европейските и американските фондации, които финансират 
гражданското общество и са напълно съгласни да инвестират в 
нормализирането на практиките и идеите на една левица, която 
вече се реформира.

За самата партия финансирането на левите think tanks и на тех-
ните проекти изглежда подпомага политиката ѝ за формиране на 
кадри и изборните ѝ амбиции (след парламентарните избори през 
2005 г. БСП застава начело на коалиционното правителство БСП/
ДПС):

За левицата това отваряне към сектора на гражданското об-
щество е трудно, но наистина е необходимо. Дори в чисто из-
бирателна логика. За да определи и да избере най-избираемите. 
Левицата е повлияна много отрицателно от дългото си изключ-
ване от властта. Гражданското общество е формирало много 
силни конкуренти на политическите партии. Трябва бързо да се 
заемем с това... (Ж. Георгиев)

Внасянето на чуждестранни модели и практики, изглежда, е 
необходимо условие за интеграцията на левицата в света на про-
ектите. Германската социалдемократическа фондация „Фридрих 
Елберт“, която има клонове в над деветдесет страни и филиал в 
София от 1994 г., поддържа активно инициативите на левите think 
tanks като Института за социална интеграция, Института по со-
циология, Института за юридически и политически изследвания 
и т.н. Тя е идеалният партньор за започването на това „отваряне 
към гражданското общество“ на БСП. Тя е едновременно лява, но 
и напълно интегрирана в мрежата на европейските think tanks, на 
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професионалните експерти, които говорят езика на проектите, без 
да има значение политическият им цвят1.

Нещата се ускориха от момента, в който БСП се присъедини 
към Социалистическия интернационал. Положителен ефект 
имаше и обучението, и обменът с фондация „Фридрих Еберт“. 
Има истински внос на know-how и на добри практики. Досега 
БСП не присъстваше в гражданското общество. Сега води съз-
нателна политика на създаване на мрежи от НПО с лява ориен-
тация. Партията ги използва в политическата си работа. Би 
могла да ги използва както на локално, така и на национално 
ниво. (Ж. Георгиев)

Трансферът на ноу-хау, който стимулира интеграцията на БСП 
в международните мрежи на гражданското общество, е директно 
осигурен и чрез личната връзка на президента Първанов с бившия 
икономист номер едно на Световната банка Джоузеф Стиглиц, 
бивш икономически съветник на президента Бил Клинтън.

Щиглиц стана съветник на президента Първанов. Първанов 
се чувстваше некомпетентен и Щиглиц му изглеждаше доста-
тъчно ляв. Така той образува около него група за икономически 
анализи. БСП започна едва сега да се занимава с тези нови неща. 
Едва сега се реформира реално. Започнаха да работят активно 
с демократични think tanks (democratic think tanks) във Вашинг-
тон. (Ж. Георгиев)

Джоузеф Стиглиц напуска Световната банка през 1999 г., тъй 
като не е съгласен с реториката на „Вашингтонския консенсус“, 
която тази институция налага във връзка с МВФ, което позволява 
на Банката да промени политиката и дискурса си. Всъщност жела-
нието на Банката, която е важен спонсор на инициативите на бъл-
гарското гражданско общество (включително на програмите на 
институт „Отворено общество“ в София), да вкара повече в „днев-

 1 Вж. европейската среща на think tanks в Лион, състояла се през декември 
2005 г. под егидата на Института „Аспен“ с участието на фондация „Фридрих 
Еберт“.
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ния си ред“ проблематиката на социалната интеграция, стимулира 
също и създаването на леви think tanks в България около проекти, 
които напомнят новите приоритети на банката: достъп на гражда-
ните до информацията и до административните и политическите 
права, политическо образование, усилване ролята на държавата и 
на демократичните институции, и т.н.

Интересно е да се отбележи, че след като напуска Световна-
та банка, Джоузеф Стиглиц основава „Глоубъл Дивелъпмънт Не-
туърк“, институция-мрежа, която има амбицията да се превърне в 
knowledge bank (банка за знания) за think tanks от целия свят, за да 
направи достъпни знанието и опита на демокрацията навсякъде по 
света. Следователно, ставайки съветник на Георги Първанов, Джо-
узеф Стиглиц е способен да осигури важни партньорства на левите 
think tanks, които вече могат да участват в международните мрежи 
на гражданското общество.

Левите проекти
но какво различава проектите на левите think tanks от тези на либе-
ралните, които се развиват заедно в един и същи „пазар на проекти“? 
Когато помолих Живко Георгиев да посочи разликите в използвания 
език и в практиките на двете групи think tanks, той ми отговори:

Все по-трудно е. Остават малко думи и съществени идеи, които 
ги различават. Разликите се появяват най-вече с оглед на избо-
рите. Иван Кръстев проповядва нуждата от широка дясна ко-
алиция, която да е съставена от фракцията на Надежда, тази 
на Софиянски и някои хора от царската партия. Левите think 
tanks се мобилизират около политическите амбиции на БСП. 
От друга страна, никога не съм виждал проект на Генчо, който 
да има нещо общо с политиката. Практиката е „проектче за 
донор“. Невъзможно е тези проекти да бъдат преведени на друго 
ниво, на друг език. Тhink tank-ът на Шентов също няма собствен 
език, няма цялостен текст. Те танцуват според музиката на 
пазара... Би могла да бъде направена някаква тематична разли-
ка, но тя е съвсем относителна. Дори са припознали като своя 
темата за образованието, която е лява тема.
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Ако все пак се опитаме да ги различим, бихме могли да кажем, 
че вляво имаме проекти в полето на социалната интеграция, на 
маргинализираните групи (това поле е изоставено от традици-
онните десни think tanks), изоставените или слаборазвитите об-
ласти, самоуправлението на местно ниво, социалните политики. 
Вдясно се говори по-често за политики на развитието, политики 
срещу корупцията, съвсем ясно е, че тази тема им е спусната от 
донорите... Така или иначе, всичко се смесва все повече и повече.
Да вземем за пример образованието. Всички се интересуват от 
него. Положението е катастрофално. Селата са против рефор-
мите, защото искат да им премахнат училищата. Не са рента-
билни. Да, но премахването им означава края на селото. Хората 
трябва да ходят пеш в мъглите и бурите през зимата. Като 
преди сто години [...]. И вляво, и вдясно сме безсилни.

Този откъс от разговор описва изчезването на езиковите разли-
ки между дясното и лявото и нормализацията на езика на проекти-
те според изискванията на донорите. Факторите, които произвеж-
дат разликите – конюнктурата на вътрешната политика (изборите) 
и императивите на чуждестранните донори, – са външни за think 
tanks и не свидетелстват за независимо произвеждане на идеи. Тези 
два полюса на привличане определят ролята на think tanks като ме-
диатори между вътре и вън от деветдесетте години насам: колкото 
си по-близък до партиите, толкова по-голямо влияние упражняваш 
и толкова си по-уважаван от донорите, и обратно. В този случай 
близостта е по-скоро структурна, отколкото идеологическа.

Тематичните разлики, за които говори интервюираният, се от-
насят директно до програмите и да политическия език на партии-
те: вляво се говори повече за социалната интеграция, а вдясно – за 
икономическата политика и за политиката на развитие. Субсидиите 
на донорите като че ли също спазват тази необходима специализа-
ция на нормализираната двупартийна система, която свидетелства 
за края на прехода. Интересно е да се отбележи, че известен брой 
теми – като изоставените области, маргинализираните групи и 
т.н. – „са били изоставени“ от „десните think tanks“, които дотогава 
фактически са били сами на пазара на проектите. Левите think tanks 
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вече могат да поемат част от дневния ред на програмите за демо-
кратично стабилизиране. Все пак последният параграф отбелязва 
безсилието и на едните, и на другите да се противопоставят на гру-
бата реалност в проблема с реформата на образованието, финанси-
рана със заем от Световната банка, която в името на ефикасността 
изисква премахване на училища. Това признание за безсилие също 
показва осъзнаването на факта, че ролята на think tanks не е да из-
мислят нови политически решения, а да придружават неизбежните 
реформи в контекста на глобализацията.

Деполитизацията им изглежда не само „неизбежна“, но и необ-
ходима в новия контекст на финансиране. Остават обаче няколко 
противоречия:

Вече няма никаква разлика дясно/ляво. Част от НПО приличат 
все повече на консултантски фирми: те избягват политизация-
та, защото тя би стеснило силно кръга им от клиенти. Забеляз-
вам, че НПО, които се опитват да се стабилизират, избягват 
все повече и повече политическия ангажимент, цвета. Ангажира-
нето е риск, защото трябва да работиш с всички правителства 
и местни власти.
Случва се например да спечелиш проект за образоване на кадри-
те в местната власт. Такъв беше случаят с Евгений Дайнов. Той 
отива там и бенефициентите отказват да работят с него, 
защото той е открито идентифициран със СДС. Трябваше да 
отидем, да му помогнем. Еми да, нещата при столичните think 
tanks са сложни: те все пак запазват верността си спрямо поли-
тическия дискурс и се опитват да политизират отново обще-
ството, да го върнат към политическите разлики. Това е поли-
тика, която стеснява спектъра на чуждестранните им донори, 
но им осигурява клиенти вътре в страната. (Ж. Георгиев, раз-
говор)

Политизацията на think tank-ове като Центъра за социални 
практики (ЦСП) на „синия шаман“ Евгений Дайнов днес се вижда 
като спънка. И все пак, според Живко Георгиев „столичните think 
tanks“ (под това той разбира традиционните либерални медиатич-
ни think tanks) още инвестират в политическия дискурс. Той забе-
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лязва, че тази стратегия (която аз вече анализирах като стратегия 
за медиация вътре – вън) може да „стесни спектъра на външните 
им донори“. Следователно имаме предефиниране на ролята на тра-
диционните think tanks в България, или поне на представите на ня-
кои актьори в средата. Тази промяна поставя под съмнение също и 
всемогъществото на столицата, тъй като проектите, финансирани 
от Европейския съюз или от Световната банка, са насочени все по-
често към областите и общините, и изискват безпартийна профе-
сионализация. В този дискурс левите think tanks се явяват необхо-
димите партньори за адаптирането на „столичните“ think tanks към 
новата ситуация, при която локалното е по-важно от национално-
то и при която идеята за политиката е заместена от понятието по-
литики (policies). Работата на Института за социална интеграция с 
местните НПО е свидетелство за тази еволюция, която се характе-
ризира с появата на „икономика от нов тип“, свързана с функциони-
рането на общините в контекста на програмите за европейска ин-
теграция и на новите американски програми като например Balkan 
Trust for Democracy на „Джърман Маршал Фонд“ от Съединените 
щати, които също целят адаптирането на местните общества към 
европейските административни стандарти.

Работим по конкретни политики. Не се занимаваме с политика, 
а с политики, т.е. с policies. Мисля, че в момента има повече мяс-
то на локално, отколкото на национално ниво. Работим, за да 
формираме компетенции у местнити НПО. Тук, в „Галъп“, правя 
сондажи и статистики: в момента има 17 000 регистрирани 
НПО. Но не мисля, че повече от хиляда са реално действащи и 
стабилни. Те определят икономика от нов тип, поглъщайки бли-
зо 100 до 120 милиона евро годишно. Те представляват трудов 
пазар и формират кадри, които могат да влязат в местната 
власт и в администрацията.
Работата на местните НПО е много изгодна за общините, ко-
ито си служат с тях, за да се информират и за да привличат 
ресурси извън държавния бюджет: европейски фондове, напри-
мер PHARE, но също и от Съединените щати. Американските 
процедури винаги са по-рационални и по-малко бюрократични, 
здравият им разум печели навсякъде. Тези НПО функционират 
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като мини-местни think tanks, кандидатстващи с проекти пред 
министерствата, и т.н. Всъщност можем да говорим за обез-
партийностяване на дейностите. (Ж. Георгиев, интервю)

Но макар и интервюираният да употребява думата „обезпар-
тийностяване“ на дейностите, думата, която би подхождала много, 
по-точно е дезидеологизиране, професионализация и дори депо-
литизация, защото теренът на „местните проекти“ изглежда мно-
го подходящ за политиката на партийните кадри, за които говори 
по-нататък. Икономиката на проектите, в която финансирането от 
страна на донорите играе първостепенна роля, служи на икономи-
ката на партията:

Доган и БСП последни си дадоха сметка, че гражданското обще-
ството е чудесен терен за развитието на потенциала на пар-
тийните кадри, докато движението в двете посоки между СДС 
и гражданското общество беше непрекъснато. Голяма част от 
дейностите на Института за социална интеграция се състоят 
в обучението на млади политици. Вече сме обучили около стоти-
на в нашите програми. Това е програма в национален мащаб, ко-
ято се организира на модули. Не е университет, а е един вид сер-
тификат, за една година. Много от нашите хора [„студентите“ 
им] участваха в местните избори, като например онзи, който 
стана кмет на Благоевград. Възрастовата граница е тридесет 
и пет години. Опитваме се също да обучаваме млади жени. На-
шият таргет е потенциалът на младите леви активисти. Това 
е кадровата политика на БСП. Отваряне на партията към 
гражданското общество, към местните общности. За да раз-
ширим консултативните компетенции на нивото на местната 
власт, формираме кадри в областта на социалния маркетинг, но 
също и за да кандидатстваме по предприсъединителните фон-
дове за местни нужди. Плащат ни за този тип обучение. Заслу-
жава си. Поддържат ни БСП и особено чуждестранните донори: 
„Фридрих Еберт“, фондация „Жан Жорес“ също... Печелим също 
от политически консултации в полза на БСП. Естествено, че не 
оцеляваме благодарение на пазара. Финансирани сме по определе-
ни проекти. (Ж.Георгиев)
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Взаимопроникването на мрежите

Работим заедно с Политическата академия. Става въпрос за 
професионализъм. Заедно професионализираме политическото 
поле. (Ж. Георгиев)

работата на Института за социална интеграция и неговото пози-
циониране на терена на проектите в България са много показател-
ни за липсата на конфронтация между левите и десните think tanks 
в идеологическо отношение. Средата на експертите започва сама 
да представя себе си като професионална група, вътре в която има 
конкуренции и разлики, но която споделя едни и същи език, прак-
тики и мрежи.

Взаимопроникването на мрежите, за което свидетелстват по-
горе проектите на институт „Отворено общество“ и на Политиче-
ската академия на Централна и Източна Европа, може накратко да 
бъде илюстрирано също и с множеството ангажименти на предсе-
дателя на Института за социална интеграция.

Във всичките ни разговори Живко Георгиев споменава за об-
щата си работа с традиционните актьори от средата на think tanks 
като Иван Кръстев (ЦЛС), Евгений Дайнов (ЦСП), представите-
лите на Националния демократичен институт в САЩ, финансиран 
от традиционни през деветдесетте години донори на think tanks 
като „Нашънъл Ендаумънт фор Демокраси“, „Джърман Маршал 
Фонд“ и т.н. Както и известен брой членове и приближени до БСП, 
той също е член на Атлантическия клуб, а филиалът на фондация 
„Манфред Вьорнер“ го кани да стане отговарящ за стратегически-
те програми на този think tank, който е образуван, „за да подкрепи 
европейската визия на бившия генерален секретар на НАТО Ман-
фред Вьорнер за сътрудничеството между Европа и Съединени-
те щати“. Фондацията е сред НПО, които през 2003 г. формират 
Коалицията за реформа на политиката на сигурността в България, 
включваща „Атлантическия клуб“, българския филиал на фондация 
„Джърман Маршал Фонд“, think tank-а на Огнян Минчев ИРМИ, 
институт „Отворено общество“ и т.н.
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При това, с няколко изключения, рубриката „полезни връзки“ 
на интернет сайта на Института за социална интеграция показва 
най-вече партньорствата на Института, които го идентифицират 
в националното и международното ляво пространство: фондация 
„Жан Жорес“, фондация „Фридрих Еберт“, фондация „XXI в.“, Со-
циалистическият интернационал и т.н.

Една от „полезните връзки“, която привлече моето внимание, 
води до Мрежата за прогресивно управление (Policy Network), 
образувана през декември 2000 г. по инициатива на Тони Блеър, 
Герхард Шрьодер, Джулиано Амато и Горан Пърсън след срещите 
на върха за прогресивното управление в Ню Йорк, Флоренция и 
Берлин. Целта на тази мрежа според нейния интернет сайт е „про-
карването, рекламирането и кръстосването на идеите на прогре-
сивните политики между модернизаторите от ляво-центристкия 
спектър“.

Времевото съвпадение на появата на левите think tanks в Бъл-
гария, които защитават тъкмо този тип дискурс, и основаването на 
мрежата на европейските think tanks по инициатива на реформа-
торското крило на европейската левица може да бъде ключ за раз-
бирането на активирането на мрежите за финансиране, улеснили 
интегрирането на българската левица в света на проектите.



ЧаСт III 

Свят на медиатори: индивиди, 
инСтитуции, мрежи





глава 4 

колективни утопии и лиЧни амбиции

1. инСтитуциите: от теориите  
до вСекидневните реалноСти

Символиката на меСтата

офисите на българските think tanks изникват в центъра на сто-
лицата, в близост до политическите институции. Повечето 
от тях сменят по няколко пъти адресите си. Тези премест-

вания, съпътствани с модернизация на оборудването, са видимото 
материално проявление на постепенната институционализация и 
професионализация на структурите, които в средата на деветдесе-
тте започват като „група приятели“ и малко по малко се превръщат 
в консултантски агенции или в изследователски и лобинг центрове, 
специализирани в „произвеждането“ на конкретни продукти на па-
зара на проекти.

Купоните в старите апартаменти на фондация „Науман“ и на 
ЦСП на улица „Веслец“, които в средата на деветдесетте са отво-
рени за широки кръгове на софийската интелигенция, отстъпват 
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мястото си на частни партита, достъпни само за тесните кръгове на 
преобразувалата се среда.

„офисите“ на улица „Батенберг“: входът на 
„интелектуалците“
през 1994 г. офисът на ЦЛС се премества от апартамента до гра-
динката на „Кристал“ в една сграда, разположена между американ-
ското посолство и президентството. Топографската промяна съ-
ответства ясно на промяна на епохата: символът на дисидентските 
движения и на протеста на „Екогласност“ (градинката до „Кристал“) 
е заместен от улица „Княз Александър Батенберг“: натоварено със 
символика разположение за един think tank, който развива инсти-
туционалната си мощ в директна връзка с президента Желев, а и по 
време на цялото си развитие поддържа привилегировани отноше-
ния с представителите на американската държава в България. Пре-
ди да се премести отново през 2003 г. на няколко пресечки оттам 
(улица „Раковски“ 135 А) поради реституцията на кооперацията 
на старите ѝ собственици отпреди 1945 г., ЦЛС, както го познавах 
в годините на теренното ми проучване, беше в една и съща сгра-
да с вестник „Култура“, където от 1999 г. се настани и академичния 
think tank ЦАИ. Така на улица „Батенберг“ № 4 се събират стари 
приятели, които никога не са преставали да се срещат: главната ре-
дакторка на „Култура“ Копринка Червенкова, директорът на ЦАИ 
Александър Кьосев и директорът на ЦЛС Иван Кръстев:

Удобно е – качвам се да се видя с Копринка за някоя статия в 
„Култура“, после слизам да пием по кафе със Сашо и да поговорим 
за нашата Blue Bird [проект с участието на ЦАИ и на ЦЛС]. 
(Иван Кръстев)

Апартаментите на трите „приятелски“ институции са разполо-
жени един над друг и единствената разлика е, че тези на ЦАИ и 
на ЦЛС са придобили доста по-модерен вид в сравнение с този на 
вестника. Портиерът долу във входа винаги ме пита къде отивам и 
какво търся, но никога не ме спира. На третата или четвъртата пло-
щадка по стълбите е вратата на ЦЛС, откъдето се влиза в чакалня. В 
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нея често се излагат съвременни фотографии, идващи от Центъра 
за изкуствата на „Отворено общество“. Посрещат ме Яна и Жени, 
седнали зад бюро с компютър, и често ми казват, че не знаят в колко 
часа Иван ще се върне в офиса, че вече го чакат куп важни личности 
(от еди-кое си посолство, банка, вестник или фондация):

Всички чужденци, които идват в България, минават през Цен-
търа. Телефонът не спира да звъни. Всеки, който иска да роди ня-
какъв доклад, идва да се консултира с Иван: шефове на фондации, 
шефове на банки (Дойче банк, Райфайзен или Световната бан-
ка), както и журналисти от международната преса, а понякога 
и от телевизиите. Правя списък и ги карам да чакат тук, по-
някога с часове, заради някоя спешна среща, уредена в последния 
момент на друго място, заради закъснял полет и не знам какво 
още. Понякога отиват да го чакат директно на летището.

В този ден (средата на ноември 2002 г.) програмата му е осо-
бено натоварена, защото тръгва на monitoring мисия в Украйна. На 
Яна ѝ звънят на няколко пъти от финансовия консултантски офис 
на Мерил Линч. Тя предлага да ми направи чай в малката кухничка, 
където екипът се среща по време на почивките. Докато чакам тър-
пеливо завръщането на Иван, чета вестниците на малката масичка 
в съседство или минавам да видя някой от екипа, който може да ми 
отдели малко време. Членовете на екипа, които ръководят проекти-
те на Центъра (програмните директори), имат свои бюра с компю-
тър и библиотека. Не са винаги там по едно и също време, защото 
пътуват или имат ангажименти на друго място, особено известните 
фигури като Г. Ганев, Р. Аврамов и А. Праматарова. Разговарям с 
Иван в конферентната зала, снабдена с елипсовидна маса и ниски 
библиотеки около стената. Това помещение, което служи за зала за 
срещи, както и като място за приемане на гости, има чудесна гледка 
към парка и институциите.

офисите като запазена марка

Досега think tank-овете ЦСП, ИРМИ и ИПИ са сменяли адресите 
си два или три пъти, за да се разширят или за да се модернизират.
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От улица „Солунска“ ИРМИ се премести на улица „Фредерик 
Жолио Кюри“ на партера на една изискана сграда, недалеч от Ин-
терпред (World Trade Center, Sofia). През 1998 г. на няколко пъти 
посетих стария офис на think tank-а, който приличаше на този на 
фондация „Науман“ и на този на ЦСП на улица „Веслец“: стар со-
фийски апартамент, чийто коридор е превърнат в малка приемна, с 
млада секретарка, която посреща гостите.

Трябваше да се преместим бързо, защото това място беше напъл-
но неподходящо, особено за приемане на чуждестранни партньо-
ри... Създава имиджа на малка НПО, която проси пари... После 
получихме голяма финансова помощ от USAID чрез DemNet II1 
и си отдъхнахме финансово. Платихме и част от техниката... 
(Разговор с O. Минчев)

Само веднъж успях да посетя офиса на улица „Жолио-Кюри“, 
защото Огнян Минчев винаги ми правеше срещи на други места. 
В действителност достъпът до неговия think tank е сред най-труд-
ните. Неговите колеги от университета казват, че никога не са ус-
пели да посетят новия офис, който е впечатляващ като богатство и 
лукс на обзавеждането: мраморен вход, голяма конферентна зала, 
кожени столове и много стилни офис мебели. По-късно научих от 
статия в пресата2, че става дума за апартамент, собственост на Ми-
нистерството на външните работи, който ИРМИ е получил срещу 
символичен наем в момента, когато СДС е дошъл на власт. Мини-
атюрните знаменца на Европа, Съединените щати и България на 
конферентните маси и големите знамена на входа подчертават то-
пографската близост на ИРМИ с посолствата, разположени на съ-
щата улица (Германия, Перу, Ливан), или в непосредствена близост 
– това е дипломатическият квартал на София още преди 1989 г.

Знамената на Европейския съюз и България украсяват и зала-
та за срещи в много модерния офис на Европейския институт на 

 1 Повече от 250 000 долара – вж. доклада на USAID DemNet II, 1998–2001.
 2 Стелиян Стойчев (директор на фондация „Център за възможности“), „Право 

на отговор“. – В: Mеdiapool.bg, 17 февруари 2005 г.
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улица „Раковски“. Чрез офиса и чрез разположението си на средата 
на пътя между парламента и президентството Институтът показва 
амбициите си да бъде институционален партньор на международ-
ните организации и на правителството.

Таблото на славата (черно паспарту в златна рамка) с името на 
донорите на ИПИ е „знамето“ на Института за пазарна икономи-
ка. Списъкът започва с американската фондация „Фрийдъм Хаус“ и 
е закачен в залата за срещи – по-малко импозантна и по-функцио-
нална от тези на ЦЛС и ИРМИ. Бях приета там, за да присъствам 
на няколко съвещания на екипа на think tank-а, ръководен в нео-
фициален стил, но близък до мениджърската дисциплина на кон-
султантските агенции: всеки член на екипа (съставен от десетина 
души) обяснява идеите си с помощта на бяла дъска и разноцветни 
маркери. Влиза се директно в голяма правоъгълна зала, където все-
ки работи на своя компютър, отделен от колегите си от лек параван. 
В дъното на стаята малкото бюро на директора е изолирано от про-
зрачна врата. На другия край на правоъгълника друга врата води до 
кухнята и пушалнята, където провеждам разговорите си с членове-
те на екипа, често споделяйки техния обяд, закупен предварително 
и стоплен в микровълновата печка, последван от кафе или чай.

Не искаме да блестим с кожени фотьойли, както някои други. 
Желаем да покажем една динамична структура, която работи 
без затруднения и без маниерничене. (Разговор с Красен Стан-
чев)

Офисът на ИПИ беше на улица „Дондуков“, на няколко метра 
от стъклената сграда на радио „Дарик“ – радиостанция, която през 
1996–2001 г. е близка до управлението от СДС и която активно 
участва в създаването на мита за Народната революция от януари 
1997 г. Той е със същия размер като този на ЦСП на улица „Вазов“, 
но се различава от него по липсата на стила „творческо безредие“, 
запазена марка на директора на ЦСП Евгений Дайнов.
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сгради „с костюм“
преди да се премести до новото американско посолство на улица 
„Червена стена“ № 46, ръководеният от бившия председател на ин-
ститут „Отворено общество“ Георги Прохаски ЦИР беше настанен 
в бившата сграда на „Отворено общество“ на улица „Балша“ № 1. 
Офисът му налагаше стила на институция, партньор на Световния 
икономически форум в Давос, и на ОИСР. Не може да се отиде до 
офисите, без да се мине през приемната на партера, където се съоб-
щават името и целта на посещението. Начинът на говорене и на об-
личане на секретарките напомнят повече този на административ-
ния персонал в българските министерства, отколкото тези на think 
tank-овете с малки екипи. Посетителят няма как да си представи 
помещенията цялостно и любопитството му бързо е обезсърчено 
от много официалния тон на персонала и на ръководителите.

Достъпът до сградата на ЦИД също се контролира от човек 
на входа, който информира търсеното лице по телефона и кара 
посетителят да изчака въпросното лице да слезе да го вземе. Не 
може да се разхождаш свободно в сградата – сив куб на три етажа, 
построен през осемдесетте – бившето корейско посолство, което 
беше сменило мебелите с други, наследени от посолството на Из-
точна Германия. От другата страна на улицата, насреща, се намира 
Министерството на външните работи: ситуация на близост, но и 
на противопоставяне „срещу държавните институции“, когато е 
необходимо, символизираща отлично стратегията за развитие на 
Центъра през годините на прехода.

ЦИД заложи на развитието на институционална стратегия за 
диверсифициране на продуктите и за увеличаване на специализи-
раните човешки ресурси в различни области, за да не зависим ди-
ректно от политическата конюнктура, от конкретното пра-
вителство. Държавата има по-голяма нужда от нас, отколкото 
ние от нея [смее се]... Нашата сила е, че сме най-добре поставе-
ните на пазара на проектите за България на международното 
поле.1

 1 Интервю с Бойко Тодоров, директор на програмите в ЦИД
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ЦИД е единственият think tank, който не е сменял адреса си 
от създаването си досега. Европейското знаме пред входа напом-
ня също така, че Информационният институт на Съвета на Европа 
е част от структурата на think tank-а още със създаването си през 
1993 г. от президента Желев и от тогавашния генерален секретар 
Катрин Лалюмиер. Една от колегите ми в Съвета на Европа, стана-
ла по-късно важен контакт и интервюирана за моите проучвания, 
Мария Донкова, работеше в центъра заедно с Б. Тодоров.

Кабинетът на Бойко е на втория етаж. Пространството е орга-
низирано като в министерство: дълги коридори, украсени с картини 
и плакати. Тематиката е напълно европейска: дванадесетте звезди 
греят както от стените, така и от малките сини знаменца по бюра-
та в кабинетите. Плакатите „Building Bridges“, уголемени копия на 
страниците на годишните доклади на Центъра, символизират дей-
ността му като медиатор между изследванията и политиката, между 
българското общество и международните институции. Бойко То-
доров, който ме посреща в кабинета си, носи вратовръзка: „Имаме 
две сгради и трима шофьора, трябва да съм на висота!“ (смее се).

по Следите на водещите инСтитуции

описанието на работните места на think tanks вече ми позволи 
да установя някои институционални разлики, за които екс-

пертите сами претендират: в положителна светлина, когато става 
дума за собствената им институция, или в отрицателна, когато кри-
тикуват стратегиите на конкурентни организации.

Разделението на „големи“ и „малки“ се дължи не само на броя 
на наетите на заплата, който при „малките“, като ЦЛС, ЦСП, ИПИ 
и ИРМИ варира между 5 и 15, а при „големите“, ЦИД и ЦИР – 
между 20 и 40, но и на репутацията на първите, че са политически и 
дори „суперидеологически“ think tanks, и на вторите, че са „техни-
чески заводи“ за проекти.

ЦИД и ЦИР са известни също с голямата йерархизация и ор-
ганизираност на структурите им, докато повечето от „малките“ 
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използват по-демократични и егалитарни модели. Сред идеоло-
гическите think tanks различаваме тези, които са специализирани 
по-скоро в политическия и стратегическия анализ (ЦЛС, ИРМИ, 
ЦСП), и тези като ИПИ, които са идеологически мотори на ултра-
либералните икономически реформи.

Така или иначе тези институционални типологии отговарят 
само отчасти на реалността, тъй като всички think tanks се подчи-
няват на принципа на неоспоримия лидер в лицето на създателя си 
и се специализират според нишите на пазара на проекти и според 
стратегията на своите ръководители. Все пак обаче класификации-
те, които са част от дискурса, чрез който институциите представят 
сами себе си, са база за описание, спрямо която аз непрекъснато 
вземам критична дистанция, опитвайки се да разделя ефектите на 
дискурса от реалните факти. Описвайки йерархичните структури 
и отношения в два водещи, но твърде различни think tanks – ЦИД 
и ЦЛС – считам, че мога да покажа някои общи тенденции, които 
характеризират институционалното развитие на българските think 
tanks.

цид, „миниСтерСтво на реформите“
„тhink tank–ът майка“ прилича на същинско министерство не само 
заради импозантното седалище, но и заради сложността и йерархи-
зацията на неговата структура, както и заради обема и стратегиче-
ската важност на неговите дейности.

Той е ръководен от governing board, съставен от Огнян Шен-
тов, председател, Владимир Йорданов, изпълнителен директор, 
и Александър Стоянов, ръководител на изследванията. Първите 
двама са приятели, съсъздатели на ЦИД, които винаги са заемали 
двете най-високи позиции в институцията. Александър Стоянов е 
ръководител на социологическите изследвания също от момента 
на създаването на социологическата агенция „Витоша рисърч“ през 
1990 г., интегрирана в структурите на think tank-а. Така и не успях 
да се срещна с някой от тях тримата. Интервюираните от мен – Ан-
тоний Тодоров, Мария Донкова (бивши експерти в ЦИД), Бойко 
Тодоров и Тихомир Безлов (все още работещ там) – ме разубедиха 
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да се опитвам да настоявам, особено пред О. Шентов, „който пред-
почита да остане в сянка и отказва всякакви интервюта, които не 
му носят нещо полезно... Той вече няма нужда от много неща...“ 
(Бойко Тодоров).

Интересно е да се забележи, че Общото събрание на ЦИД 
(само единадесет члена за такава важна НПО) е съставено изклю-
чително от бивши младши сътрудници на организацията, останали 
верни на принципите. Едновременно с това всички те са се присъе-
динили към други think tanks, създали са собствени такива (Андрей 
Иванов, ПРООН, Братислава; Валери Русанов, Аксес; Евгений 
Дайнов, ЦСП; Георги Прохаски, ЦИР; Моис Файон), или са оста-
нали вътре в структурата му (Огнян Шентов, Владимир Йорданов, 
Благовест Георгиев, Александър Стоянов, Тихомир Безлов, Емил 
Цанков).

приятели и специалисти: критериите за набиране на кадри
В началото принадлежността към ЦИД не изисква непременно 
специализация в юридическата или икономическата област, дока-
то днес повечето от постъпващите на работа в него са завършили 
такива факултети. Целта е те да могат да изпълняват техническите 
изисквания за реализацията на проектите на Центъра.

Огнян Шентов е завършил международни отношения и е спе-
циализирал по теми, свързани с политическия и икономическия 
преход по принцип. Макар и днес запазената марка на Центъра да 
е „безмилостният професионализъм“, според интервюираните тай-
ната на успеха му е, че е успял да наложи много централизирана 
власт.

Той [Огнян Шентов] успя да се наложи като едноличен шеф от 
самото начало. Всички, които не бяха съгласни с неговия начин 
на действие, с изключително проамериканската му политика, с 
начина, по който договаряше проекти и т.н., трябваше да напус-
нат кораба. (A. Toдоров)

Противно на официалния дискурс, той първо се заобикаля с 
приятели, а после със специалисти: Владимир Йорданов завърш-
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ва инженерство, Благовест Георгиев и Александър Стоянов – со-
циология, Тихомир Безлов – философия, Емил Ценков – арабска 
филология (той е специалист по радиокомуникациите с арабските 
страни). Създателите на ЦИД всъщност са част от първата вълна 
експерти на think tanks, по-голямата част от които са завършили 
хуманитарни специалности. Въпреки това те и днес заемат ръко-
водните постове, докато младите квалифицирани специалисти са 
наети, за да изпълняват техническата част на проектите.

С изключение на отговарящите за поддръжката на сградата и 
шофьорите на Центъра, всички останали, включително и секре-
тарките, са завършили висше образование или са пред завършване. 
Спецификата на ЦИД се състои също и в близките му отношения, 
още от самото начало, с Висшия икономически институт „Карл 
Маркс“ в София (подготвящ и специалисти по международни от-
ношения като Огнян Шентов). Тази връзка отчасти продължава 
да влияе при набирането на специалисти, голяма част от които са 
завършили този институт (Чипев, Минева, Елазар, Георгиева, Йор-
данова, Илиев, Стефанов, Пашев, Дюлгеров и т.н.).

Двете най-важни програми на ЦИД – юридическа реформа и 
икономическа реформа – изискват наемането на експерти, които 
имат опит в тези области. Руслан Стефанов, който е координатор 
на икономическата програма от 2002 г., е завършил икономика в 
Икономическия институт (Университета за национално и светов-
но стопанство – бившия университет „Карл Маркс“) и в Универ-
ситета по икономика и бизнес администрация във Виена. Сред 
множеството му специализации в чужбина можем да отбележим 
престижния Залцбургски семинар. Всъщност повечето от новите 
попълнения в ЦИД са завършили в чужбина, специализирали са в 
чужбина или имат квалифициран опит в чуждестранни институции 
в България като Световната банка (Пашев, икономическа програ-
ма, senior fellow), ПРООН (Белев, икономическа програма, senior 
fellow) или ОИСР (Чипев, икономическа програма, senior fellow).

Центърът привлича също лица, които са заемали важни посто-
ве в държавната администрация: Асен Дюлгеров, адвокат (иконо-
мическа програма, senior fellow), е работил в юридическия отдел 
на Народното събрание, в администрацията на Министерски съ-
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вет и е бил председател на комисията за контрол на Агенцията за 
приватизация и генерален секретар на администрацията на град 
София; от 1981 г. до падането на Берлинската стена директорът на 
европейската програма на ЦИД Бойко Ноев упражнява диплома-
тическа кариера в Министерството на външните работи, преди да 
стане заместник-министър, а впоследствие и министър на отбрана-
та в служебното правителство на Ренета Инджова (1994–1995). От 
1996 до 1999 г. той е посланик на България в НАТО, а през 1999–
2001 г. е избран за втори път за министър на отбраната в кабинета 
на Иван Костов.

империята
организацията на ЦИД, който различава административните за-
дачи от свързаните директно с подготвянето на докладите и на ана-
лизите, поне на хартия, съответства в голяма степен на реалното 
разпределение на задачите в Центъра. Това го различава от think 
tanks, в които смяната на приоритетите и turn-over-ът на проектите 
изискват по-голяма гъвкавост и взаимозаменяемост.

На върха на административната йерархия е governing board-ът, 
който взема всички решения, отнасящи се до институционалното 
развитие, стратегическите партньорства и връзките с донорите. О. 
Шентов упражнява личен и непрекъснат контрол върху работата 
на Центъра, макар че, като повечето лидери на think tanks, той по-
вечето време е в чужбина. Съветът на програмите, съставен също 
от трима души, сред които е и интервюираният от мен Бойко То-
доров, програмен директор, е отговорен за развитието на проек-
тите (търсене на конкурси, кандидатстване). Всяка програма се 
ръководи от един директор, подпомаган от един координатор или 
project manager, както и от административни помощници – или от 
един office manager за „Витоша Рисърч“, който се помещава извън 
сградата на ЦИД. Изследователите и експертите (senior fellows, 
fellows, анализатори и т.н.) също са част от програмните отдели, но 
нямат тежки административни задължения и се занимават с това 
да произвеждат изследвания и анализи по поръчка. Голяма част от 
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senior fellows (главните експерти) и от senior researchers (старшите 
изследователи) по принцип преподават право, икономика или меж-
дународни отношения в университета.

За разлика от другите think tanks, ЦИД има и администрати-
вен отдел, и финансов отдел. Разширяването и специализацията 
на неговата административна структура са следствие от обема и 
от диверсификацията на продуктите му. Бюджетът му – 1,8 мили-
она евро през 2006 г., без да се брои този на неправителствените 
организации и на различните частни дружества, намиращи в кръга 
на ЦИД, ръководени от О. Шентов и от други представители на 
governing board-а, е три пъти по-голям от този на ЦЛС (600 000 
евро през 2006 г.), който има един от най-големите бюджети сред 
„малките“ български think tanks. За разлика от другите think tanks, 
ЦИД често функционира като организация, домакинстваща голе-
ми международни конференции, които think tank-ът може да осъ-
ществи, без да се нуждае от външни сътрудничества и помощ.

Ето как в разговор Б. Тодоров коментира това, което конку-
рентните на ЦИД често описват като „империята на Шентов“:

В нашата организация има йерархия на три нива... Но в крайна 
сметка всичко все пак е лично одобрявано и контролирано от О. 
Шентов, който е също и главният преговарящ с чуждестранни-
те донори. Той е изучил в детайли организацията на някои за-
падни фондации, като „Бертелсман“, която функционира в Гер-
мания от 1977 г., и се е вдъхновил от тях за диверсифицирането 
на продуктите. Имаме серия spin off (подпродукти) фондации 
като „Арк Фънд“, IAED, ISPO, „Коалиция 2000“, „SEE online“, 
създали сме радиостанции: „Атлантик“ и „Витоша“. Всич-
ко това практически е още от самото начало. Американците 
използват този тип система, за да правят endowment... Това 
означава да инвестираш пари, които си получил като дарение. 
Но при нас е сложно. Не успяваме наистина да го правим... Все 
пак функционираме главно с проекти-грантове и диверсифици-
раме проектите... Мислим да развием консултантския бизнес, 
но няма да можем да започнем да си изкарваме веднага хляба с 
това... Превръщаме всичко в проекти, дори консултантската 
работа.
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ЦИД всъщност е не само НПО, регистрирана под това име, а 
цяло съзвездие от НПО и от търговски фирми, чието функциони-
ране е много сложно и остава под директния контрол на управля-
ващите ЦИД. Царят на think tanks в България е успял да се настани 
в множество стратегически ниши и да стане партньор номер едно 
на големите донори (USAID, ПРООН, Световната банка), функ-
ционирайки като център за координация между министерствата, 
агенциите и организациите на българската държава. 

ЦИД е първият think tank, въвел практиката на coalition 
building (коалиране) на НПО, която днес е много разпространена 
като начин за усвояване на фондовете на донорите в дадена стра-
тегическа област и за водене на лобинг кампании за постигането 
на промени в законите и в административните практики. „Коали-
ция 2000“, която е основана през 1998 г. и е финансирана главно 
от USAID, се ръководи от ЦИД и работи най-вече в областта на 
реформите на икономическите и юридическите закони, за да поз-
воли „създаването на по-добър климат за чуждестранните инвести-
ции в България“. Тя създава система за мониторинг на държавните 
институции, както и национален план за борба против корупци-
ята, което позволява на ЦИД да се превърне в агенция за оценка 
на българската администрация в множество области като трафика, 
черния пазар, юридическите реформи и т.н.

Колицията от НПО и правителствени институции „Southeast 
European Legal Development Initiative“ (SELDI), също е добър при-
мер за private-public coalition (коалиция между частни и публични 
партньори), за която ЦИД отговаря заедно с IDLO – междуправи-
телствена организация със седалище в Рим, чиято цел е подпома-
гането на правовата държава в развиващите се страни и в страните 
в преход. SELDI е голяма програма в областта на борбата против 
корупцията и в други стратегически за Балканите области (инфор-
мационни технологии и т.н.), която създава мрежи от магистрати в 
региона, води кампании за промоция на закони и цели да създаде 
по-добър климат за инвестиции в региона. Международният секре-
тариат на SELDI е в Рим, но Изпълнителният секретариат е разпо-
ложен в ЦИД, София. Стратегическите цели на тази коалиция са 
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определени от международен комитет, съставен от представители 
на международни организации (като ПРООН и Съвета на Евро-
па), представители на държавни администрации (българския Кон-
ституционен съд, Министерството на външните работи на САЩ), 
представители на американски ултраконсервативни think tanks 
(„Center for International Private Enterprise“ и „Heritage Fondation“) 
и на европейски университети (London School of Economics, Ин-
ститута за социални науки във Виена и т.н.)1. Този тип коалиране 
е характерен за такива публично/частни инициативи, произведени 
от сложната международна система на ултралиберални мрежи за 
демократизация и отваряне на националните пазари.

Основаването на други НПО е начин за институционално раз-
витие, практикуван от ЦИД, който например през 1991 г. създава 
ARC Fund  (Applied Research and Communications) начело с Огнян 
Шентов и Владимир Йорданов (заместник-председател). Arc Fund 
постепенно се превръща в център за ресурси и в ръководител на 
програми за България в областта на новите информационни техно-
логии и интернет. Неговите многобройни проекти са финансирани 
главно от ПРООН и от Световната банка, но фондът създава също 
и търговски дружества като „Bulgaria Online“ EOOД, за да може 
да ръководи широка гама от платени услуги: „информационни ус-
луги, комуникационен софтуер, посредничество при продажби в 

 1 Prof. Allen Weinstein, President and CEO, Center for Democracy, Washington, 
DC; посланик Anders Thunborg, бивш Министър на отбраната, Sweden 
Antonio Vigilante; Димитър Гочев, съдия, Конституционен съд на Република 
България; Guy De Vel, Director General of Legal Affairs,; Dr. John Sullivan, 
Executive Director, Center for International Private Enterprise, Washington, 
DC; Prof. Krzysztof Michalski, Director, Institute for Human Sciences, Vienna, 
Austria; Професор Rudolf Dolzer, Director, Institute for International Law, 
University of Bonn, Germany; Ambassador Victor Jackovich, Senior Political 
Advisor to U.S. Military Operations in Afghanistan, U.S. Department of State; 
Professor William Wallace, International Relations Department, London School 
of Economics and Political Science, Liberal Democrat Spokesman on Defence in 
the House of Lords, UK; William Meyer, Partner, Hutchinson Black and Cook, 
LLC, Boulder, Colorado, US; Dr. John Hulsman, Research Fellow in European 
Affairs, The Heritage Foundation.
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България и в чужбина, инженерни услуги, консултантска дейност, 
мениджмънт, маркетинг, реклама и т.н.“.

От 2001 г. ARC Fund ръководи също и e-Bulgaria Information 
Society Promotion Office (ISPO), който е партньор на Министер-
ството на транспорта и на комуникациите по проекти за лобинг 
и информиране на българските институции в областта на инфор-
мационното общество. Така Arc Fund е едновременно този, който 
промоцира (реклама, информационни кампании, обучение и т.н.), 
и този, който се възползва от поръчките за модернизация на ин-
формационните системи на публичните институции (изграждане 
на интернет сайтове, на бази данни, модернизация на вътрешните 
електронни системи и т.н.). ISPO служи също и за център за биз-
неса, публичната администрация и НПО по всички програми на 
финансиране на Европейския съюз и на други международни ор-
ганизации в областта на трансфера на технологии. Чрез Arc Fund и 
неговата юридическа програма ЦИД допринася също и за напис-
ването и приемането на серия от закони в областта на контрола на 
новите информационни технологии1. Той позволява на think tank-а 
да управлява също и най-големите интернет портали в страната, 
които сам е създал: Bulgaria online, включващ множество българ-
ски медии и платени услуги; South East Europe online, който съби-
ра информации от неправителствените организации в региона; 
Bulgarian Developemnt Gateway, който препраща към база данни; 
AIDA, занимаващ се с всякакъв вид финансиране на новите техно-
логии; IRC Network – Innovation Relay Center – Bulgaria, който слу-
жи за свръзка за цялата съвкупност от процеси на хармонизиране 
на стандартите на българската индустрия с европейските стандар-
ти; порталите Infosociety.bg, Anticorruption.bg и т.н.

 1 Откъс от www.csd.bg: „IAED is undertaking a project to assist the develop-
ment of a legal and regulatory framework for electronic commerce in Bulgaria. 
A core team of drafters was established under the supervision of the IAED to 
develop Bulgaria’s electronic commerce and digital signature legislation. The 
drafting activity is coordinated by the Law Program of the Center for the Study 
of Democracy)“.
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По този начин ЦИД управлява директно услуги в много об-
ласти на новите технологии: е-бизнес, е-обучение, е-сигурност, 
е-здраве, както и център за контрол, който позволява да се следи и 
да се ръководи развитието на електронните мрежи в страната.

Невъзможно е да се открие пълна информация за органиграма-
та и точното финансово функциониране на сложните разклонения 
на тази организация, която някои експерти сравняват с огромна „ин-
ституционална линейка“, машина за произвеждане на доклади, на 
проектозакони и на реформи във всички стратегически области на 
икономиката и на юридическото и политическото управление в Ре-
публика България. С други думи, ЦИД е полуправителствена аген-
ция, която работи под крилото на чуждестранните инвеститори и на 
международните организации, осигуряващи финансирането ѝ, но и 
определящи, още от началото на прехода, областите ѝ на действие.

Почти петнадесет години след началото на реформите дър-
жавата така и не е развила способността си да разработва 
проекти за реформи, които да са съобразени с европейските и 
международните стандарти. Затова think tanks и в частност 
ЦИД ще процъфтяват още дълго... Конкретно, ние го правим и 
го правим по-добре от държавната администрация... Със или 
без нея... Ние дори правим capacity building в администрацията, 
в различни области, разбираш какво е дереджето... (Разговор с 
Бойко Тодоров)

Тъй като осигурява на сътрудниците си няколко пъти по-голе-
ми заплати от тези в държавната администрация и в университе-
тите, империята ЦИД, за която работят над двеста човека (заедно 
с фирмите и с разклоненията от НПО), е много привлекателна за 
специалистите, които нямат желание или възможност да напуснат 
страната. Прилагам откъси от разговори с Бойко Тодоров, в които 
той обяснява кое го е мотивирало и продължава да го мотивира да 
прави кариера в ЦИД. Той казва, че е умерено ентусиазиран, изпо-
вядва един вид идеология на „най-малкото зло“. Според него това 
е най-добрата възможна реализация поради липсата на възмож-
ности, а не в идеалистичен смисъл, както ни карат да мислим Иван 
Кръстев и Евгений Дайнов.
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Бойко тодоров: изборът на най-малкото зло1

струва ми се особено интересно да публикувам толкова дълъг от-
къс от интервю, защото в него можем да открием много характер-
ни мотиви, които се повтарят в повечето от разговорите ми с екс-
пертите на think tanks: оценка на личните компетенции и избор на 
кариера, чувство за упражняване на функцията на медиатор/съд-
ник между реалността в страната и други политически и социални 
контексти, често използване на английски термини и т.н. Текстът 
по-долу възпроизвежда части от разговора, които следват скачени 
една след друга, а не целия разговор:

Роден съм през 1962 г. и заради родителите ми съм сменил много 
училища в чужбина. Така че езиците: френски, английски, си ги 
знаех... Върнах се от Съединените щати през 1994 г. Тъкмо бях 
завършил мастер по международни отношения в Университета 
във Флорида и мислех да остана няколко месеца. Колкото да се 
видя с приятелите си и да размисля дали да отида пак в Щати-
те за докторат. Тогава ми предложиха чрез една приятелка да 
работя за два-три месеца в Центъра и аз приех. Средата и рабо-
тата ми се сториха доста отворени и интересни. Беше нечуван 
лукс за онова време в България. И така, приех да остана... идеята 
да тръгна отново за Съединените щати вече не ме привличаше 
толкова. Ето как дойдох тук, така да се каже, за известно вре-
ме. В началото исках да стана университетски преподавател... 
Но в Съединените щати академичният пазар по моята специал-
ност постепенно започна да се свива. Възможността да намеря 
работа там с докторат ми се струваше все по-малка. От друга 
страна, да инвестирам пет години в американски докторат, от 
който да се възползвам тук, ми се стори безполезно. И си казах 
хайде да оставя малко идеята за докторат... и така е вече девет 
години...
По едно време бях директор на Информационния център на Съве-
та на Европа. Занимавах се също с всички проекти около приема-
нето ни в ЕС. Занимавах се с това, което наричат impact studies, 
изучаване на ефектите от приемането на общностния acquis в 

 1 Цитат от интервю с Б. Тодоров, ЦИД.
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България. Освен това с всичките препоръки за прилагането на 
клаузите по асоциирането на България към Европейския съюз... 
Наскоро се занимавах също с координацията на SELDI, „Юри-
дическа инициатива за Източна Европа“, ако превеждам точно 
на български; ето това е друг проблем на think tanks, много малко 
сме мотивирани да работим на български, т.е. да превеждаме – не 
толкова в техническия смисъл, а да превеждаме политическата и 
социалната реалност, развила се при други народи, в други усло-
вия, на друг език... да, английският може да бъде много прецизен.
Като експерт в ЦИД съм работил много с „Отворено общество“ 
– и за моя сметка, и институционално. Бил съм член на експерт-
ни групи за оценката на проекти и на много други неща...
Това, което правя тук, е един вид компромис с академичните ми 
интереси. Винаги можеш да комбинираш нещата. Но с времето 
работата, която в началото е смесица между съдържание и ме-
ниджмънт, все повече се превръща само в мениджмънт. И това 
малко тежи. Вече нямаш време за нищо. Става ти навик, а освен 
това има много съблазнителни страни: интересни пътувания, 
срещи с хора... Нашата страна още не е развила ниши от лично-
сти, които имат леко различни, как да кажа, специфични интере-
си. Имам например един приятел, който се разхожда с една голя-
ма чанта, пълна с книги и вестници, и не си намира работа, която 
да му подхожда. Има буден ум, влекат го карикатурата и хумо-
рът, би могъл да бъде чудесен хроникьор, но не си намира мястото 
в българските медии, където интелектуалните способности не 
са на почит. Разказвам всичко това, за да кажа, че за много хора 
НПО не са най-добрият избор, но при всички случаи са най-малко-
то зло. При нас пейзажът е пъстър. Има хора от всички възрасти 
и с различен академичен произход, докато в Министерството на 
външните работи всички са произведени по калъп.
Никой друг не се е интересувал от тази интимна страна на 
think tanks. А има какво да се види. Средата не е униформизира-
на и скучна. Всички, които са основали think tanks в България, са 
известни, силни личности и големи особняци. Казаков1 лети на 

 1 Директор на неправителствената организация „Пайдея“, приятел на Б. То-
доров.
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три метра над земята. Евгений1 се побърка, размахва пръст на 
народа и му се кара: „Бях ви предупредил аз какво ще ви се слу-
чи!“ Повечето са родени през втората половина на петдесетте. 
Началото на кариерата им съвпада с „перестройката“... НПО 
са като пристанища за потънали кораби, те привличат талан-
ти. След известно време вече няма какво да научиш за техноло-
гията на проектите или за мениджмънта, но си в среда, която 
поне ти дава впечатлението, че произвеждаш идеи, образи, пред-
ложения. Макар и да не си създател или човек на изкуството, 
поне е много подходящ начин да пълниш света с идеи... които не 
са непременно твои [смее се]. За нашето поколение НПО и think 
tanks всъщност са форми за изразяване. Формите за изразяване 
не бяха много: бизнесът (особено нелегалният бизнес, защото да 
се занимаваш с легален бизнес в България беше почти утопия; 
някои от старите ни приятели в университета се впуснаха в 
бизнеса – Лукойл, Нефтохим и пр.), НПО или емиграция. А, да, 
забравих академичната сфера, но тя всъщност не съществува. 
Не можеш да срещнеш университетски преподавател, който да 
се занимава само с преподаване или с изследвания. Би умрял от 
глад и въпреки това не би добил голям обществен престиж. Тряб-
ва да намериш равновесието между смисъла, от една страна, и 
парите, от друга. Колкото повече пари има, толкова е по-малък 
смисълът, и обратно. С работата в НПО постигаш известно 
равновесие. В бизнеса с проекти нямаш време за втора работа. 
Full time си. Някои преподават в университета, но по няколко 
часа на седмица. Основната им работа е think tank-а.
Няма да се залавям с политика. Да правиш това, което правя 
в някой think tank, е все едно да се занимаваш с политика, но с 
алиби. Занимаваш се с политика, но имаш алибито, че не си поли-
тик... Не обичам политическите интриги, манипулациите. [...]
Да, понякога професионалните ми принципи влизат в конфликт с 
тези на страната и с личните ми принципи. Един пример. Имаш 
среща с Кредитна агенция и си един от петдесетте интервю-
ирани. Къде е лоялността спрямо принципите ти? Тя би довела 
до намаляване на рейтинга на страната; от друга страна, ако 

 1 E. Дайнов, директор на ЦСП.
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рейтингът се покачва благодарение на мистификация, това до-
бре ли е? И така нататък. Такива дилеми са малко фрустрира-
щи, но затова пък работата е интересна.

цлС – „корпуС за бързо реагиране“
„какво е това чудо, наречено Център за либерални стратегии? 
Тhink tank в култура, в която думата „think tank“ е непреводима. 
Рolicy institute в контекст, в който politics и policy се превеждат с 
една и съща дума: политика. Аналитична кристална топка в китай-
ски магазин за политически практики“. Така се самоописва ЦЛС 
пред публиката на интернет сайта на университета „Карлтън“ в Ка-
нада. Всъщност претенцията за изключение, което налага правила, 
за реалност, която се вдъхновява от реалността, но не се подчинява 
на всичките ѝ принуди, се среща в дискурса на всички членове на 
think tank-а.

В различни периоди от проучването, между 1998 и 2005 г., имах 
възможността да разговарям с повечето от членовете на екипа. Те 
всички бяха горди, че принадлежат на структура извън нормите, и 
най-вече защото работят в хоризонтална нейерархизирана органи-
зация:

Ние сме хаотичен и хоризонтален think tank. Понякога Иван 
налага малко ред, когато нещата не вървят. (Г. Ганев, ноември 
2002 г.)

Тук малко или повече всеки има свой собствен път и не сме под-
чинени на някаква йерархия... Всички разбират, че изследването 
ми е важно, макар и да е малко по-различно от другите. (Р. Авра-
мов, програмен директор, януари 2003 г.)

За разлика от ЦИД, структурата на ЦЛС наистина изглежда 
по-малко йерархизирана: бордът на директорите, ръководен от 
Иван Кръстев, е съставен от най-влиятелните експерти в Центъра: 
Г. Ганев, Р. Аврамов, Й. Грозев, Д. Кюранов, както и изпълнителния 
директор, отговарящ за бюджета – А. Ганева. Както всички think 
tanks, и ЦЛС има консултативен борд, съставен от престижни име-
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на, хора, които подпомагат отвън работата на мрежата на Институ-
та1. Но според разговорите, проведени с екипа на think tank-а, тези 
две ръководни структури не налагат решения на екипа, съставен от 
единадесет програмни директора, два координатора и един office 
manager.

Ето как Иван Кръстев (разговор) описва функционирането на 
този „хоризонтален“ модел:

Тук се опитваме всички да имаме известна автономия. При нас 
идеята е, че никой не трябва да бъде твърде важен. Момичетата 
въртят изцяло администрацията на Центъра. След това – има 
няколко лица на Центъра: Гогата [Георги Ганев], който е много 
медиатична личност или пък Румен Аврамов, който съзнателно 
отказва да се показва в медиите, Тони [Антоанета Праматаро-
ва] също постепенно навлиза и започва да се изказва по европей-
ски теми [...]. Да, в нашите институти винаги има някой, кой-
то тича по-бързо от другите, но това не значи, че върши повече 
работа от останалите. Колкото до мен, аз се занимавам с fund 
raising (събиране на пари), всичко минава през мен. Това е така 
поради простата причина, че пътувайки в чужбина, винаги ми-
сля за Института [...] Например в Германия [...] така наме-
рих финансиране за този голям проект, Blue Bird. Никога не съм 
откъснат от функционирането на Института, непрекъснато 
говорим по телефона, поддържаме връзка по мейла [...]. Най-важ-
ното е хората да са мотивирани от това, което правят, да не 
скучаят. Трябва гъдел. Ето защо е необходим поне един предизви-
кателен проект на година.

Всъщност една от доминиращите идеи, споделяна от всички 
членове на екипа, е, че „всички могат да се занимават с всичко“. Това 
е идеята за ротационния принцип, основан върху личните интере-

 1 Джон (Дими) Паница (бивш главен редактор на „Reader’s Digest Europe“), 
Стивън Холмс (главен редактор на „East European Constitutional Review“), 
Илиан Михайлов (INSEAD, France/Singapore), Божко Димитрачков (вице-
президент на БТК), Венелин Ганев (Университетът в Охайо), Владислав 
Тодоров (Университетът в Пенсилвания).
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си на всеки един. И все пак, този откъс от разговора ни предполага 
съществуването на две големи разделения: между „момичетата“ и 
„лицата“; между Иван Кръстев и всички останали.

компетенции и кадрова политика: „момичетата“ и „лицата“
разликата между момичетата, „които въртят администрацията“, 
и „лицата“, които „създават имиджа на института“, не е толкова 
от йерархичен, колкото от интелектуален характер: категорията 
на „момичетата“ включва изпълнителния директор Ана Ганева, 
секретарката Жени Кънева, счетоводителката Лилия Манчева и 
координаторите на проекти Яна Папазова и Росица Любенова. 
Отговарянето на телефона, уреждането на срещи, попълването на 
административни и финансови документи не са задачи, за които се 
получава едно и също възнаграждение: Ана Ганева получава над два 
пъти повече от Жени Кънева. И все пак административната рабо-
та като цяло се счита за вътрешна работа, по-малко престижна в 
ценностната скала на Центъра, отколкото насочените навън пред-
ставителни функции на „лицата“. Никое от „момичетата“ от адми-
нистрацията не е познато в публичното пространство или търсено 
от медиите. Отговарящата на телефона и вършещата секретарска 
работа често се сменят, организират конференции и се занимават 
с всички логистични аспекти на проектите. Всички са завършили 
вис ше образование, но имат професионален опит в областта на се-
кретарстването.

Ана Ганева е завършила математика и е била администрати-
вен помощник на Иван Кръстев във фондация „Фридрих Науман“ 
(1992–1994), както и Яна Папазова, дъщеря на експерта от ЦЛС 
Юлия Гурковска. За тях ЦЛС се е превърнал във втори дом, в който 
те държат „позициите в сянка“, без които не може.

Нещата тук са много динамични, а понякога дори и напечени. 
Правим много неща наведнъж, понякога отговарям на телефона 
и организирам срещите на Иван, занимавам се също с органи-
зирането на конференции, със сметките... Няма job description, 
всички се занимават с всичко. Тук сме като едно малко семей-
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ство – влиза се трудно, но май няма хора, които го напускат, без 
да се върнат... Тук няма случайни хора...1

Новодошлите наистина не се назначават след конкурс, тъй като 
„в ЦЛС не се влиза, без да си приятел на приятел или във всички 
случаи да си с много добри препоръки...“ (Я. Папазова). Действи-
телно дори и Росица Любенова, която през 1996 г. напуска поста 
на секретарка на заместник-директора на Агенцията за икономиче-
ско развитие, и Жени Кънева, която отива в ЦЛС, след като е била 
асистент в агенцията по маркетинг и комуникации „Контракс“, са 
препоръчани от близки до Центъра лица.

както моделът на атинската демокрация се основава на идеята 
за хоплита, така този на ЦЛС се основава на поста на програмния 
директор.

Комбинация от критерии определя набирането на „лицата“: 
лични приятелства на Иван Кръстев, добавена стойност в област, 
която е полезна за Центъра, заемани извън ЦЛС постове, а също и 
обществено признание в България и в чужбина.

Анализирайки критериите за постовете на програмни дирек-
тори, забелязваме, че много от тях са работили с Иван Кръстев във 
фондация „Науман“, в администрацията на президента Желев или 
са били негови приятели в английската гимназия.

Голяма част от екипа и от сътрудниците на филиала на фонда-
ция „Науман“, ръководен от Иван Кръстев, стават членове на ЦЛС: 
било то на постоянния екип, или в консултативния борд на think 
tank-а.

Деян Кюранов, който отива във фондация „Фридрих Науман“ 
след като е работил с Иван Кръстев в екипите на ЦИД в начало-
то на прехода, става програмен директор в политическата област 
още от създаването на ЦЛС. Той е специализиран в проектите за 
conflict resolution (решаването на конфликти) и анализира зоните 
на нестабилност – особено Балканите, Русия и бившите съветски 
републики.

 1 Интервю с Я. Папазова, ЦЛС.
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След като минава през фондация „Науман“, завършилият право 
в Софийския университет Йонко Грозев прави мастер в Law School 
на Харвардския университет в Съединените щати и в продължение 
на десет години е директор на юридическия отдел на Хелзинкския 
комитет в България (1995–2005). Въпреки многото си ангажимен-
ти като адвокат, специалист по защитата на човешките права и на 
малцинствата (печели много дела пред Европейския съд за правата 
на човека), от 1994 г. той се води програмен директор на ЦЛС в 
юридическата област. Присъствието му в Центъра не е постоянно, 
но близката връзка, която има с Кръстев още от годините в англий-
ската гимназия, както и известността му (лауреат на американската 
Асоциация на адвокатите) компенсират количеството на свърше-
ната от него работа.

Приятел на Иван Кръстев от английската гимназия и бивш 
сътрудник на фондация „Науман“ е и Венелин Ганев, който пре-
подава политически науки в Университета в Маями. Той остава в 
групата на ЦЛС чрез участието си в консултативния борд, както 
и Владислав Тодоров, който след като работи в същата фондация 
става професор по славянски науки в Пенсилванския университет 
в Съединените щати.

Познанството между Венелин Ганев и Иван Кръстев също е 
основният мотив за назначаването на Георги Ганев, брат на Вене-
лин, който се присъединява към ЦЛС след връщането си от Съе-
динените щати през 1997 г., където защитава докторска степен във 
Университета „St.-Louis“, Мисури, на тема „Monetary aggregates in 
a transition economy: the case of Bulgaria, 1991–1996“.

Администрацията на президента Желев е втората среда след 
кръга на фондация „Науман“, откъдето произхождат кадрите на 
ЦЛС.

Починалата през 2001 г. бивша програмна директорка в по-
литическата област Юлия Гурковска е било служител в кабинета 
на президента Желев (1992–1996). Тя е била много близка лична 
приятелка на Иван Кръстев, която го е въвела в кръга на Прези-
дентството през 1992–1993 г. и е съдействала за започването на ка-
риерата му на директор на фондация „Науман“.
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Експертът по макроикономика Румен Аврамов е назначен 
в ЦЛС през 1994 г. Той се запознава с Иван Кръстев по времето, 
когато и двамата са съветници на президента Желев. Аврамов е 
и заместник-директор на Агенцията за икономически анализи и 
прогнози (АИАП) (1991–1994). Кариерата му е смесица от об-
ществена и политическа известност, академична кариера и тесни 
връзки с икономическите среди на българския бизнес. Неговите 
задължения в Агенцията за икономически анализи и прогнози през 
годините, в които тя участва в преговорите за българския дълг, го 
превръщат в един от най-влиятелните икономически експерти в 
областта на прехода към пазарна икономика. Така той е назначен 
за член на управителния съвет на БНБ (1997–2002) и за директор 
на Банката за развитие и търговия в зоната за сътрудничество на 
Черно море (1998–2002). Става член на Българската академия на 
науките (1976–1990) и е типичен пример за изследовател, който 
е успял да превърне академичните си компетенции в компетенции 
за експертиза след падането на Берлинската стена. Позицията му в 
ЦЛС се дължи на взаимоизгодна размяна: той дава на Института 
връзките и знанията си, включително в бюджетната сфера; ЦЛС му 
осигурява постоянен доход и трайна подкрепа за изследователски-
те му проекти и за мрежовата му работа като експерт в България и 
на Балканите. Едновременно с това му позволява да заема и други 
постове:

Правя изследване в областта на българската икономическа ис-
тория през ХХ в. В тази страна няма академична институция, 
която да може да ми го плати. [...]. ЦЛС? Това е моят лукс. Пъ-
тувам във Франция и в Съединените щати, за да развия изслед-
ванията си. Комбинирам личната работа с ползата за Центъ-
ра... Срещи, лобинг... Изследването ми се превърна в проект на 
ЦЛС. Публикувахме книга, статии. Проектът ми всъщност е 
най-академичният проект тук. Историческата перспектива 
е по-малко свързана с конюнктурата на настоящето... Малко 
нетипично е за Центъра, но пък тук всеки носи своето име. По-
скоро мисля, че всеки от нас усилва легитимността на Центъра, 
а не обратното. Може би след известно време Центърът ще се 
превърне в основен източник за легитимирането на новите си 



328 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

членове... може би след няколко години. Не знам [...]. Аз съм ин-
вестирал тук много от личните си политически и академични 
връзки, хората от „Капитал“1 също са част от приятелските 
ми връзки. Те ни помогнаха в създаването на един медиен фонд... 
не е за подценяване, когато се опитваш да влияеш на темите на 
дебатите... както и много важни колеги от периода, когато бях 
икономически съветник на президента Желев и в Агенцията за 
икономическо развитие. Това е агенцията, която преговаряше за 
дълга2. Сега Агенцията, преди беше независима, мина към Минис-
терството на финансите... Така се запознах с Иван. Когато и 
той беше около Желев, във фондация „Науман“...3.

новите компетенции
и така, само четирима от програмните директори на ЦЛС не при-
надлежат към кръга на сътрудниците и приятелите, близки до Иван 
Кръстев от първите му стъпки като експерт-анализатор в Прези-
дентството на Република България и във фондация „Фридрих На-
уман“. Те са привлечени по препоръката на влиятелни професио-
нални кръгове, които са важни за мрежовата работа (networking) 
на think tank-а: този на Централноевропейския университет в Бу-
дапеща, основан от Джордж Сорос (откъдето идва Даниел Сми-
лов, който е защититил докторат по конституционно право в този 
университет), този на американското посолство и на американско-
то правителство (Весела Чернева е отговаряща за политическите 
въпроси и за връзките с НПО и американското правителство в 
българското посолство във Вашингтон, 2000–2003), и от този на 
българското правителство и на Европейската делегация (в случая 
на Антоанета Праматарова – представител на България в Европей-

 1 Тук става дума за собствениците на в-к „Капитал“ Иво Прокопиев и Иво 
Хаманджиев, които притежават 50% от българската група „Inconomedia“, 
също така притежават всекидневника „Дневник“ и поредица от списания, от 
които българското издание на „Foreign Policy“, издавано с помощта на ЦЛС. 
По-нататък ще говорим за връзките между think tanks и медиите.

 2 Става въпрос за българския вътрешен дълг.
 3 Интервю с Р. Аврамов, ЦЛС.
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ския съюз (1999–2001) и приятелка на Иван Кръстев от времето 
на групата „Синтез“). Най-младият сред програмните директори – 
Рашко Доросиев, препоръчан също от университетски приятел на 
Кръстев – е единственият директор, който е изградил публичната 
си кариера след влизането си в ЦЛС, където започва като коорди-
натор на големи проекти1.

Когато говори за новите попълнения, Иван Кръстев подчерта-
ва преди всичко стратегията си за разширяване на компетенциите 
и на областите на специализация на ЦЛС. Всеки път, когато Центъ-
рът се разширява, това става поради желание за отваряне към нова 
сфера на компетенции:

Това е начинът, по който си запълваме дупките... Гогата [Г. Га-
нев] беше асистент на Дъглас Норт във Вашингтонския уни-
верситет. Той привнесе истинска компетенция в областта на 
американския икономически анализ, който никой в България не 
практикуваше... Имах нужда от някого, когато станах дирек-
тор на Балканската комисия2, и тогава намерихме Весела. За-
познах се с нея, когато тя работеше в посолството във Вашинг-
тон... Назначихме Даниел Смилов заради познанията му в юри-
дическата област... Имахме голям проблем при работата ни в 
областта на разширяването на Европейския съюз и назначихме 
Тони Праматарова3, която ни позволи да започнем серия от про-
екти, финансирани от ЕС и Европейската комисия... Всички, с 
изключение на Рашко, имаха професионален опит...

Желанието и способността да си изградят публичен образ чрез 
редовно участие в медиите и в различни публични събития (конфе-
ренции, семинари и т.н.) вероятно са също от основните критерии 
при назначаването на нови членове на ЦЛС. Според Иван Кръстев 

 1 Също така е бил координатор на проекта „Асоциация на студентските деба-
ти“.

 2 „International Commission on the Balkans“, ръководена от бившия италиански 
премиер Джулиано Амато.

 3 Независимо от техния пол, професионалната кариера на Антоанета Пра-
матарова и Весела Чернева ги поставя в категорията „лицата“, а не в тази на 
„момичетата“ от Центъра.
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това е логика, която се дължи на профила на think tank-а, който за 
разлика от ЦИД разчита на непрекъсната видимост в медиите и 
публичните дебати:

Гогата можеш да го видиш на страниците на един куп вестни-
ци, на икономическите страници, докато други като Румен не 
споделят тази медийна култура... Ние искаме новодошлите да 
публикуват, да говорят в публичното пространство, да ходят 
на конференции... Ако някой не иска да участва в подобен вид дей-
ност, не виждам да има някакъв смисъл да идва при нас... Да ос-
тане затворен и да се занимава... има други места, където може 
да го прави.

Известността и способността да влизаш в множество мрежи 
едновременно (академична, политическа, гражданско общество и 
бизнес), както и принадлежността към професионално и приятел-
ски солидарна група са основните характеристики на „лицата“ на 
ЦЛС. Става дума за организация, която е едновременно стабилна, 
затворена (малко новопостъпващи) и отворена (членовете ѝ успо-
редно се занимават с други дейности).

Не трябва обаче да се забравя фактът, че позицията на Иван 
Кръстев остава извън всякакво състезание. Неговото лидерство не 
работи (поне на думи) в противоречие с демократичния модел, а 
като негов гарант. В разговора ми с нея Я. Папазова му приписва 
дори функцията на „магически обект“:

Опитваме се да му помагаме, да му служим [...]. Организираме 
му срещите. Използваме различни източници, много интернет, 
сваляме куп неща от мрежата, абонирани сме за различните 
вестници, за международни списания, поръчваме книги от чуж-
бина... Но Иван остава източникът на информация номер едно. 
Като че знае куп неща преди другите... дори преди вестниците. 
Той е нашият магически обект. Никой няма неговата репута-
ция, неговите знания, неговите приятелства в страната и в 
чужбина...

Иван Кръстев наистина е считан за неотменимо условие за съ-
ществуването на ЦЛС:
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Иван е ЦЛС... Той ражда идеи, които споделя с високопоставени 
хора, той e plugged in [включен] в международните среди и на 
Балканите. Вече се е срещал с Мадлин Олбрайт например. Иван 
намира и разпределя проектите между нас, а после всеки се за-
нимава със своя проект... той превежда реалността в проекти 
и е политическото знаме на Института [...]. Дори и аз да му 
предложа идея, той може веднага да намери финансиране... така 
през 2002 г. направихме за един месец конференцията „Балка-
ните през 2010“ за перспективите в Косово... (Разговор с Деян 
Кюранов)

Това е нашата сила, влияние на Балканите и дори в Западна Ев-
ропа... Иван. Той е adviser номер едно в Източна Европа. Негови-
те връзки на пазара на проекти са по-големи и от тези на всички 
други в екипа. (Разговор с Румен Аврамов)

Така „егалитаристкият“ модел е по-скоро риторичен. Реалната 
йерархия в ЦЛС е друга. Моделът се легитимира и от идеята, че е 
„оригинален“ подход за икономическо управление. В разговорите 
ни Иван Кръстев твърди, че „демократичният модел“ на ЦЛС се 
състои също така в съзнателна политика на ограничаване на финан-
совите амбиции на think tank-а.

икономическият модел: невъзможната прозрачност
според иван Кръстев егалитарният модел на ЦЛС се състои в ра-
венството на приходите между „лицата“ на Центъра:

Хиляда и триста лева: това е нетната заплата, която полу-
чават всички програмни директори. При нас освен техническия 
персонал1, всички са директори... Всички, които заемат тази по-
зиция, работят при същите условия. Идеята е всеки да е отгово-
рен за един проект.

 1 Това сведение потвърждава разликата в разделението между „момичета“ и 
„лица“.
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Загрижеността за демократичност, въздигната в нещо като 
идеология на ЦЛС, също е в основата на решението никога да няма 
много голяма разлика дори и между заплатите на програмните ди-
ректори и на останалия персонал: „никой не може да получава по-
вече от 30% от друг“. Това правило е въведено поради желанието 
да се прилага организация, при която личната мотивация и соли-
дарността между членовете на екипа са по-важни от финансовата 
мотивация. Освен това в един политически и социален контекст, в 
който НПО са подозирани, че са машини за поглъщане на пари от 
западни донори, ЦЛС настоява именно върху икономическата си 
етика, за да покаже с какво е различен и с какво е оригинален:

Не, вижте, що се отнася до парите, знаем че в общество като 
нашето, в което се получават лесни пари, неясни, отвън, трябва 
да се спазват прости правила... Например ние решихме, че сред-
ната заплата не може да бъде по-голяма от тази на президента 
на републиката. Така по едно време получавахме по-малко от ко-
ординаторите в „Отворено общество“. Да не говорим за ЦИД. 
И това не е защото е имало периоди, в които не сме имали пари, 
нито заради прочутата предпазливост на Румен [Аврамов] по 
бюджетните въпроси. Това е така, защото, ако получаваш пари 
колкото в бизнеса, без да си в него, губиш легитимността си. 
Дори и да изглежда смешно, това има значение... Разбира се, при 
нас хората могат свободно да се занимават и с други дейности 
– да участват в други проекти, да преподават в университета... 
Нямат ограничения. Но парите не могат да минават през ЦЛС. 
Освен това ние нямаме служебни коли, служебни джиесеми... А и, 
когато някой започне да участва в твърде много други проекти, 
като Деян [Кюранов], излиза е в неплатен отпуск... Беше при 
Димитрина1, после по този проект на Сорос в Русия... Защото 
там парите са несравними, четири-пет пъти повече, отколко-
то при нас...

Този откъс от интервю с Иван Кръстев, взето от Лиляна Дея-
нова и Деян Деянов, показва съществуването на съзнателна страте-

 1 Българо-руска организация.
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гия за легитимация на ЦЛС. Центърът се опитва да се разграничи 
от средата на think tanks и на НПО, чийто имидж ги свързва със 
света на бизнеса, който по дефиниция е непочтен. Колите, шофьо-
рите и мобифоните наистина са атрибути на икономическите бо-
сове. Афишираната воля заплатите в Центъра да не надвишават 
президентската заплата показва, от една страна, осъзнаването на 
прекалено голямата разлика между държавното финансиране и 
финансирането на големите актьори на гражданското общество, а 
също и волята за вписване в един вид „нормалност“, от друга.

Интересно е, че университетските и академичните заплати въ-
обще не влизат в сметките при това „уравновесяване“ на заплатите: 
така академичният свят е тотално изключен от моралната стълбица 
на сравнение.

От друга страна, членовете на екипа са свободни и дори са на-
сърчавани да преподават и да участват в академични изследовател-
ски проекти извън think tank-а, тъй като след това ЦЛС използва 
техния интелектуален престиж за своя сметка. Така е и що се от-
нася до другите им дейности: отговорни длъжности в частни или 
обществени институции, банки, НПО и т.н. Случва се дори члено-
ве на екипа, като Стефан Попов и Деян Кюранов, да работят в „От-
ворено общество“; Йонко Грозев, който в течение на десет години 
е бил директор на Хелзинкския комитет в България, продължава да 
е сред официалните членове на екипа. (Всички те получават сред-
ства само по конкретни проекти, без да им се начисляват редовни 
заплати.)

Но какво означава „постоянна заплата“? Разговорите ми с чле-
новете на екипа потвърдиха, че освен заплатите, те получават хо-
норари по отделните проекти. Никой не пожела да спомене кон-
кретни суми. Освен това често се случва ЦЛС да не им плаща ди-
ректно, когато друга организация е лидер на проекта („Отворено 
общество“, Световната банка и т.н.) и експертите на ЦЛС участват 
в него от собствено име.

Забелязваме също, че от гледна точка на своето икономическо 
функциониране think tank като ЦЛС е динамична структура и сле-
дователно не може да бъде напълно прозрачна. Отвъд афиширания 
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образ на хоризонтална и демократична организация, ЦЛС преди 
всичко е асоциация от експерти, която функционира като реактор 
за преработване и разширяване на индивидуални и лични страте-
гии, на легитимност и на мрежи.

Преди създаването на Центъра, Кръстев и неговите двама при-
ятели-съоснователи посещават вашингтонски фондации и think 
tanks. За това свидетелства интервюто с Лиляна Деянова и Деян 
Деянов. Те са от „малките играчи“, които залагат не на тежестта и 
на институционалния капацитет, а на политическото влияние чрез 
развитието на неформални мрежи:

Ако погледнеш Brookings и American Entreprise Institute, веднага 
си даваш сметка, че в САЩ малките играчи се опитват да ком-
пенсират липсата на инфраструктура чрез политическо влия-
ние. Но има и нещо друго: ако искаш да направиш голям think 
tank, трябва да създадеш голяма административна структура 
с известна централизация, както е при ЦИР и ЦИД. Ако ис-
каш да възприемеш хоризонтална структура с по-непринудени 
отношения, като мрежа от изследователи, трябва да внима-
ваш да не се разрастваш над определен брой хора и да си дадеш 
бюджетен таван... Вече имахме възможността да се разширим, 
но се отказахме. В даден момент трябва да вземеш решението, 
че няма да участваш в проекти, които са много добре платени, 
но са много time consuming. Ако вземеш проект за един милион 
[евро], трябва да създадеш структура като ЦИД, в противен 
случай не би могъл да се справиш. Ако искаме да запазим струк-
турата си, не трябва да имаме годишен бюджет, по-голям от 
400 000 евро1... Често има проекти на Европейската общност, 
които изискват по-скоро натрупване на данни, отколкото 
творческа работа. Тривиални операции. Ние се съсредоточава-
ме върху пилотни проекти, малки проекти, които никога не са 
били изпробвани в България. Такъв е Liberty polls. Вземаме идея 
отвън и се опитваме да я приложим, да я опитаме на място, с 
което Институтът непрестанно си изгражда репутацията 

 1 През 2006 г., 3 месеца след това интервю, бюджетът на ЦЛС надминава 
600 000 евро.
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на първия направил еди-какво си... Ако искаме да станем като 
Шентов [ЦИД], трябва да променим всичко: мястото, броя 
работещи и т.н. За мен това е въпрос на избор... А освен това 
тези институти предимно събират информация, която после 
друг обработва и интерпретира. Така те не успяват да се пре-
върнат в „лица“, те се адаптират към определени стандартни 
техники, спуснати им отгоре [...].
Още повече, че като малък институт ние работим през цялото 
време с външни партньори. С някои от тях толкова сме свикна-
ли, че предпочитаме сто пъти да работим с тях, отколкото да 
се разширяваме ние. Защо да правя социологическа агенция вътре 
в института, щом мога да работя с Боряна от „Алфа Рисърч“, 
която носи в института не само данните си, но и идеите, и мре-
жите си. Тя инвестира при нас опита и компетенциите си, без 
да ни е в тежест.

Привилегироването на идеята за сметка на административната 
тежест е един от ключовите мотиви на легитимационния дискурс 
на ЦЛС, който се представя като гъвкава структура, капацитет за 
бърза политическа реакция и като пионер в областта на политиче-
ските идеи и технологии.

ЦЛс е „идеи“
обяснението на името ЦЛС на интернет сайта на университета 
„Карлтън“ в Канада резюмира с кратък анекдот образа на Центъра 
като генератор на идеи:

И така, да започнем със „стратегии“. Ние сме в бизнеса на стра-
тегиите поради една-единствена причина. Когато сме изправе-
ни пред много неприятния въпрос как това, което препоръчваме, 
може да бъде реализирано на практика, искаме да бъдем в пози-
цията на кукумявката, която посъветвала заека да стане лъв. 
На въпроса как, тя му отговаря с презрение: „О! Това не е моя 
работа, аз се занимавам само със стратегиите!“

Целият екип на Института защитава този образ на ЦЛС, който 
създава усещането, че центърът принадлежи на изключителна ра-
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ботна среда, която е извън нормите и която сама произвежда нор-
ми.

В един разговор програмният директор Антоанета Прамата-
рова развива този мотив, разграничавайки ЦЛС от всички „про-
ектаджии“ и „неправителствени технократи“, които „се занимават 
с техническа работа: проектозакони, административни доклади и 
т.н.“, за сметка на произвеждането на идеи. Критиката ѝ към дър-
жавната администрация и академичния свят, от който произлиза, 
преминава в идеализиране на начина на функциониране на think 
tank-а, в който „се произвеждат практически идеи“, и едновремен-
но с това остава достатъчно време за разсъждение и анализ, от кое-
то администрацията е лишена:

В администрацията нямаш време за идеи, да четеш и да пи-
шеш. Когато работех в българското посолство в Швеция 
(1994–1997), изпращах информации на Министерството на 
външните работи за преговорния процес на Швеция с Европей-
ския съюз. Елементи, които събирах на брифингите, организи-
рани от Швеция за всички чуждестранни представителства. 
В министерството нямаше кой да обработва тази информа-
ция и да прави нормален анализ, за да ни помогне при нашите 
преговори. В представителството в Брюксел бях фрустрира-
на по същия начин. После, когато правителството на Костов 
падна, разбрах, че съм persona non grata в министерството... 
Тогава Иван ми предложи да работя за ЦЛС, защото нямаше 
никой в Центъра, който да се занимава директно с европей-
ската интеграция. Напускането на министерството съвпад-
на с началото на Конвенцията за Конституцията; случи се 
тъкмо навреме и аз започнах да пиша за Конвенцията. Орга-
низирахме конференция, направих аналитични доклади за еди-
надесетте групи на Конвенцията и т.н. После Козлодуй стана 
важна тема за дебати и аз се занимавах с нея... Трябваше да се 
реагира бързо, за да се може дебатът да се насочи в правилната 
посока и да се избегне общественото мнение да се подхлъзне към 
идиотски национализъм... Първо идва събитието, после анали-
зът, и най-накрая – действието. Идеята определя действие-
то... Започнахме да каним представители на посолствата, на 
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правителството и на think tanks и организирахме конференция 
за Козлодуй...1

Идеята, че ЦЛС е изключително място за произвеждане на 
идеи присъства също и в разговорите с Яна Папазова, макар и ней-
ният пост да не е свързан директно с идеологически преценки:

Не действаме като другите НПО само за да действаме, ние из-
бираме, организираме според това какви са събитията в стра-
ната. Така беше по време на предварителните избори2... способ-
ни сме на бърза реакция [...].
Има такъв turnover на идеи и на проекти, че не се хващаме за 
детайлите, няма чоплене [...], има движение, ето това ми харес-
ва...

Следвайки курс за мениджъри на „занаятчийски“ проекти в 
Нов български университет, младият програмен директор Рашко 
Доросиев обяснява, че да се научиш да правиш проекти в ЦЛС е 
въпрос на време и на оригинални идеи. Той обяснява, че ЦЛС се 
въздържа да работи по проекти на ЕС заради административната 
мудност на тази институция, която консумира повече хартия, от-
колкото идеи:

Трябва да усещаш, според деня и момента, идеята, която да пред-
ставиш пред даден донор. После да адаптираш техническото из-
пълнение към идеята. За проектите на ЕС е необходим твърде 
голям технически опит, бюрократичните изисквания са задуша-
ващи [...] ние мразим да зависим от такива дребни детайли, оби-
чаме да осъществяваме оригинални идеи бързо. Затова не обичам 
чисто академичните изследвания, твърде нарцистични са [...]. 
Обичам да организирам. Бях активен още в Комсомола3 [усмихва 

 1 Интервю с A. Приматарова.
 2 Разказът за първичните избори на кандидат от Демократичните сили за пре-

зиденските избори през 1996 г. е всъщност един от най-представителните за 
дискурса на „идеите“ в ЦЛС. Този въпрос ще бъде представен и анализиран 
по-нататък.

 3 Преди 1989 г. организацията на българската младеж (Комсомолът) е врата 
за ставането на член на Българската комунистическа партия.
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се], както и Иван [Кръстев]. Работил съм също и на разкопки 
[...]. Сега се занимавам с проекта за студентските дебати за Ев-
ропа... и с докладите, оценяващи политическия риск по поръчка 
на Crown Agency: изследваме състоянието на правителството, 
на партиите, на Народното събрание, икономическите тенден-
ции. Информация от последния момент, сценарии, идеи [...].
Технологията на проектите е хаотична... няма стриктни пра-
вила, измисляме, компилираме, това е вълнуващото... реагираме 
на момента, реагираме на дадено събитие... на идеята за предва-
рителните избори през 1996 г. например.

Първенството на идеите (практически, неочаквани, оригинал-
ни, влиятелни) и на личната изобретателност е наистина мотив, 
който откривам във всички разговори с експертите на български-
те think tanks. То е в сърцевината на индивидуалната реализация и 
личното приключение в непосредствена връзка със събитията на 
деня. Опирайки се на постоянна критика на бюрократичното, на 
административното и в крайна сметка на институционалното, то 
привилегирова индивида, спонтанността и креативността в сърце-
вината на един нов тип отнасяне към политическото.

2. Сублимиране на лиЧните Съдби

Тhink tanks са one man show!

за необикновените „обикновени Съдби“

Българските think tanks не могат да бъдат „разказани“ само като 
институции. Те съществуват на първо място въплътени в инди-

види (техните лидери са по-познати в публичното пространство, 
отколкото институтите, които представляват), след това като про-
фесионални структури с екип от експерти и администратори и 
най-накрая като пресечни точки на национални и международни 
мрежи.



| 339 Четвърта глава d коЛективни утоПии и Лични амБиции

Историята и стратегиите на институциите са неразделими от 
личните истории на лидерите, които са развили огледални (нар-
цистични) и бащински връзки със своите „бебета“. Говори се по-
малко за Центъра за либерални стратегии (ЦЛС), за Центъра за 
изследване на демокрация (ЦИД), за Центъра за икономическо 
развитие (ЦИР), за Центъра за социални практики (ЦСП) или за 
Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ), 
отколкото за „института на Иван“, на Шентов, Божков, Дайнов или 
Минчев.

„Тhink tanks са one man show!“ Често съм чувала това изре-
чение от интервюираните, а понякога дори и от самите експерти, 
като критика на нерядко крайния нарцисизъм на техните събратя.

Повечето от лидерите на think tanks постоянно практикуват 
изкуството да разказват сами за себе си като упражнение, което е 
„част от [нашата] работа на самоанализ, на поставяне под въпрос 
и на непрекъснато репозициониране сред движещите си пясъци“1. 
По време на разговорите ни те избягват „необработените“ теми и 
въпроси. Например личните и семейните връзки с комунистиче-
ския режим са табу, което повечето от тях прикриват, афиширай-
ки видима незаинтересованост по темата. За „преди“ винаги се 
разказва като за претекст на „след“ – така правят дори тези, които 
признават, че са били облагодетелствани от семейната си среда на 
привилегировани комунисти. Разказът за прехода непрекъснато е 
намесван в биографичния наратив и структурира биографичното 
време като време на идеите и на реализацията на тези идеи. Това 
добре шлифовано режисиране на личните съдби (материали в пре-
сата, интервюта, лични писания) довежда до относителна прилика 
между разказите. Серия от повтарящи се мотиви позволява да се 
изгради групова картина.

На първо място историята на институтите винаги започва като 
„приключение“, възникнало по волята на всеки един от основатели-
те. Макар и да се възползва от моментните обстоятелства, то никога 
не е следствие на външно решение. Интерпретация, която е диаме-

 1 Интервю с И. Кръстев.
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трално противоположна на това, което говорят хората, но също и 
на някои анализи (Д. Минев, К. Киряков и т.н.1), които твърдят, че 
всички think tanks са основани по волята на чуждестранни инвес-
титори, и най-вече на институт „Отворено общество“. Единствено 
лидерът на наскоро създадения think tank IIS (един от малкото леви 
think tanks) посочва открито, че институцията му е създадена по 
инициатива на „Отворено общество“ през 2001 г.

Независимостта и волунтаризмът се явяват преобладаващ мо-
тив: лидерите на think tanks описват, всеки по свой начин, стра-
тегиите, които са им позволили да защитят индивидуалния си и 
оригинален избор на профила и на проектите на своето създание. 
Като че ли те са тези, които избират донорите, а не обратното. Из-
борът на независимостта „на всяка цена“ е представен тъкмо като 
резултат на вътрешна сила, подхранвана от чувството, че си изклю-
чителна личност, избрана да живее в изключителна епоха. Всички 
разкази описват „времето на първите стъпки“ като време на поли-
тическа и институционална криза, когато е имало нужда от хора с 
редки умения, способни да блеснат и дори „да спасят“ останалата 
част от обществото. „Трябваше да открием всичко! Бяхме пионери 
във всичко!“ Тези думи на директора на Института за пазарна ико-
номика (ИПИ) Красен Станчев илюстрират чувството на всички 
лидери, че изпълняват мисия, която е толкова по-изключителна, 
колкото понякога изглежда невъзможна, а и е неразбрана от оста-
налата част на обществото.

Успехът на техните think tanks се превръща в пример за личен 
успех в контекст, който непрекъснато смесва обществено и част-
но пространство. Темата за заслугите (образование, безкрайни ра-
ботни дни, гъвкавост, смелост) подсилва ефикасността на техните 
success strories, които те често дават за пример, от който останалата 
част от обществото, „потънало в примиренчество и пасивност“, би 
трябвало да се поучи:

 1 Д. Минев, „Как умира гражданствеността и колко струва нейната смърт?“ – 
В: „Демократически преглед“, том 49, София, 2002, стр.9–25; интервю с К. 
Кирилов, USAID.
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Съществуването на ЦЛС доказва, че ако искаш, можеш, дори и в 
България!“ (Иван Кръстев, ЦЛС)

Не можеш да чакаш, както правят някои университетски препо-
даватели, държавата да дойде да ти предложи пост и после всич-
ки да ти ръкопляскат за работата ти на книжен плъх... Не ги съ-
жалявам. Мен ме спаси моята работа и пак тя храни моя екип!1

Изборът на кариера на лидер на think tank всъщност често е 
представян като начин да избегнеш „блатото“ на университета, как-
то и на партийния, агресивен и нечист свят на професионалната 
политика. Някои, като Красен Станчев (ИПИ) и Александър Бож-
ков (ЦИР), които преди това са имали политически кариери – еди-
ният като депутат, а другият като министър, – твърдят, че кариера-
та им на експерти им е донесла невероятна свобода. Това е важна 
отличителна черта спрямо новото поколение анализатори, които 
се възползват от преминаването си през think tanks, за да започнат 
политическа кариера (Николай Младенов, Европейски институт).

Позицията на експерт се идеализира като „най-добрата въз-
можна“, позволяваща да упражняваш политическо влияние, без 
да понасяш тежестта и принудите на политическата кариера, да 
се възползваш от академичните ресурси, без да зависиш от тях, да 
останеш в България, пътувайки непрекъснато и живеейки „като в 
чужбина“, „да бъдеш художник на собствения си живот и занаят“ 
(Г. Казаков, „Пайдея“) и дори „да живееш живота си като роман“ 
(Иван Кръстев).

При някои експерти (Евгений Дайнов, Иван Кръстев) think 
tank приключението е заместило и продължило тяхното призвание 
на писатели. Вместо да пишат книги, те се представят като пишещи 
самата реалност.

По този начин лидерите на think tanks си приписват борбен 
индивидуализъм, като понякога се опитват да се аргументират, по-
зовавайки се на различни автори или на идеологически и духовни 
течения: методологическия индивидуализъм и политико-икономи-

 1 Интервю с К. Станчев, ИПИ.
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ческите теории на Фридрих Хайек и Карл Попър (Красен Станчев, 
ИПИ); съвременния модернизъм на Дейвид Кели, директор на 
Objectivist Center в Съединените щати, който оспорва традицио-
налистките и постмодерните критики на индивидуализма на Про-
свещението (О. Минчев, ИРМИ); прехода към епохата на Водолея 
като реализация на супериндивида (Е. Дайнов).

След като показах накратко тези няколко общи черти от са-
мо-описанието на индивидуалните траектории на лидерите на 
thinktanks, ще развия два портрета на лидери на think tanks, ски-
цирани по време на срещите и разговорите ми с Иван Кръстев и 
Евгений Дайнов. Избрах тъкмо тях, защото те използват, всеки по 
свой, различен начин, всички мотиви, за които говорих по-горе.

иван кръСтев: изкуСтвото на компромиСа

Дори тези, които казват, че са му идеологически врагове, винаги 
намират по някоя положителна дума за него. Иван Кръстев е не 

само най-влиятелният в международен план, но също е и най-ува-
жаваният в средата на експертите в България.

Той се грижи за образа си на човека-консенсус, който е успял. 
Никога не съм го чувала да критикува открито своите колеги, дори 
и своите конкуренти. За разлика от повечето експерти на think 
tanks, които неуморно бичуват некомпетентността и глупостта на 
политиците, с които работят, той винаги им намира по някое по-
ложително качество, било то и непрекъснатото поемане на риск 
и отговорност. Той е благодарен на всички, които са помогна-
ли за успеха му. За него животът му е поредица от „реализирани 
възможности“1.

Роден е през декември 1964 г. в Луковит. За разлика от някои 
от своите приятели от училище, той „има късмета, че родителите 

 1 Всички следващи цитати на Кръстев са откъси от интервюта.
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му се възползват от възможността, дадена им от комунистическия 
режим, да получат висше образование и да се преместят в София“. 
Баща му, който първо завършва жп институт, а след това следва ли-
тература, започва кариера на журналист и на член на БКП в Со-
фия. Той работи „на идеологическия фронт“ като главен редактор 
на големия вестник „Народна младеж“ и по-късно става член на 
Централния комитет на партията. Логиката на това бързо общест-
вено издигане позволява на Иван да влезе в английската гимназия 
– наученото и средата, в която попада, в голяма степен определят 
неговата бъдеща международна кариера. Някои негови приятели 
от това време се присъединяват към професионалния му кръг на 
лидер на think-tank. 

Разказвайки събитията на своя живот, той непрестанно е бла-
годарен: на шанса, че е вярвал в идеята за успеха, понеже не е бил 
дете на низвергнати от режима; на майка си, гимназиална учителка 
по българска литература, за любовта си към хуманитарните науки; 
на опита си на секретар в Комсомола, научил го да бъде лидер и да 
договаря интересите на дадена общност; на преподавателите си в 
Софийския университет и на приятелите си от групата „Синтез“, 
отворили му мисловни хоризонти и насочили го към важни кни-
ги. На въпроса за явния идеологически конфликт между семейния 
му произход и либералната му професия той отговаря, че в случая 
става дума за различни светове, исторически времена и поколения. 
„Имал съм повече късмет от родителите си, да се родя в различна 
епоха... Много съм дискутирал с тях. Уважавахме взаимно разли-
ките и изборите си. Моето семейство ме е научило много на толе-
рантност“.

За разлика от други лидери на think tanks, като Красен Стан-
чев и Евгений Дайнов, Иван Кръстев не се опитва да си измисли 
дисидентско минало. Според него той е преживял интелектуално 
дисидентство, което съдържа идеята за дистанцираност и анализ, 
която вдъхновява позицията му на експерт по-късно. При все това 
той описва годините в „Синтез“ и първите години след падането 
на Берлинската стена като началото на едно невероятно приклю-
чение – едновременно реално и въобразено.
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Групата „Синтез“ беше изключително интелектуално про-
странство. Станах приятел с фигури като Ивайло Дичев, Вла-
дислав Тодоров, Александър Кьосев. Бях най-младият в групата. 
Научиха ме да усещам мостовете между дисциплините, интер-
дисциплинарния метод, играта... В началото в ЦЛС се опита-
хме да копираме този постмодерен начин за формулиране на 
нещата. След това разбираш, че е много впечатляващо, но не 
винаги... предварително знаеш къде ще те отведе [смее се]... На-
края на осемдесетте години университетът беше изключително 
място. Нашето поколение живя в среда, в която всичко ни из-
глеждаше възможно. Бяхме поколение, което спонтанно започна 
да изповядва постмодернизма. Животът ни беше игра. Веднага 
след падането на стената започнахме да пълним страниците на 
в-к „Култура“. Когато през 1990 г. аз и някои от моите коле-
ги влязохме в публичния дебат се оказа, че повечето от други-
те „играчи“ тъкмо се бяха оттеглили. Имаше огромно празно 
пространство за изява. Не е така за хората, които излизат 
от университета днес! Имахме чувството, че светът ще бъде 
такъв, какъвто го измислим, че светът се интересува от нас. Че 
можем да станем това, което поискаме. Всичко! Разговаряхме 
с големите интелектуалци, които идваха в София. Спомням се 
едно посещение на френския философ Бернар-Анри Леви, който 
насърчи усещането ми, че съм в центъра на историята, че хора-
та чакат моята интерпретация на света... Освен всичко, това 
беше и епохата, в която бях и поет. Имах лукса да прекарвам с 
часове в „Яйцето“ и да пренареждам света.

От „литературния“ период на Иван Кръстев датират и прия-
телствата му с българския писател Христо Запрянов и с гръцкия 
поет и романист Панос Статоианис, директор на списанието „Ах! 
Мария“, в което Кръстев е част от редакционната колегия. Па-
нос Статоианис си спомня за него като за „много интелигентно и 
чувствително момче... Не разбирам, така де... разочарован съм, че е 
станал това, което е днес“.

Но за Кръстев кариерата на лидер на think tank е продължение 
и дори сублимация на литературните му вкусове: „Не бих могъл 
да разделя тези периоди от живота ми. Нито един от тях не е въз-
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можен без предишния“. Той го е избрал, за да може да продължи да 
живее живота си като роман.

Не знаеш какво ще ти предложи животът; трябва да се възполз-
ваш. Правя всичко, за да продължа да живея по интересен начин. 
В ЦЛС има магия, лудо очарование. Той е утопия, която работи 
[тук той описва децентрализирания начин на функциониране 
на института си, в който всички могат да осъществят мечтите 
и компетенциите си]... Моята работа ми дава свободата да се 
занимавам с това, което ме интересува. Напредвам от едно пре-
дизвикателство към друго, никога не спирам. Не приех предложе-
нията да работя в чужбина, защото ЦЛС ми дава възможност-
та да бъда вътре и вън едновременно, да пътувам...

Темата за пътуването, в собствения и в преносния му смисъл, 
се появява във всичките ми разговори с Иван Кръстев. След като 
завършва философия през 1990 г. в Софийския университет, със 
стипендия той заминава за няколко седмици в Париж. Година по-
късно отива за една година в Оксфорд, финансиран от „Отворено 
общество“, във факултета по политически науки в британския ко-
леж „Сейнт Антъни“. Директорът на ЦСП Евгений Дайнов също е 
завършил тази много престижна и международна институция, спе-
циализирана в съветските и постсъветските изследвания.

Всичките ми пътувания ме срещаха с невероятни личности, раз-
казва Иван Кръстев, в „Сейнт Антъни“ се запознах с лорд Ралф 
Дарендорф1. Един ден си четях, седнал на една пейка и... [смее се]. 
След това имах шанса той да ми бъде нещо като тютор. Помог-

 1 Лорд Ралф Дарендорф, теоретик на либерализма, станал ректор на британ-
ския колеж „Сейнт Антъни’“ през 1987 г. след блестяща кариера в областта 
на социалните науки и на политиката: бил е директор на „London School 
of Economics“, заместник-ректор на Оксфордския университет, вицепре-
зидент на Британската Академия на науките, собственик на дружеството 
„Dahrendorf Ideas Ltd“, европейски комисар, член на множество благотво-
рителни организации в Великобритания и Европа, и т.н. Успял е да превърне 
колежа „Сейнт Антъни“ (1987–1997) в един от стратегическите центрове на 
политическия съвет в Европа. През май 2000 г. е награден с титлата doctor 
honoris causa на НБУ за голямата му подкрепа на университета. Една от об-
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на ми във всичко. Той настоя пред фондация „Фридрих Науман“ и 
подкрепи идеята ми да създам институт. И до днес той е чове-
кът, който ме съветва и ме поддържа във всичко... Много съм му 
признателен... Той и либералната англосаксонска традиция ми 
помогнаха да се откъсна от постмодерния и постструктура-
листкия дискурс, който беше на мода през осемдесетте години в 
България. По-късно започнах да си давам сметка колко много си 
служа с него, когато формулирам даден проблем. Неговото влия-
ние беше много силно. Както и това на други хора, които срещ-
нах по време на пътуванията ми. Ето например Стивън Холмс1, 
той също стана член на нашия Advisory Board... На всеки три го-
дини прекарвам поне една година в чужбина... Всички мои пътува-
ния са ми създали приятелски кръгове... Във „Висеншафтсколег“2 
в Берлин срещнах съвсем различни хора...

Сред другите му по-важни пътувания в чужбина мога да от-
бележа това във Вашингтон (1998), като policy fellow в Woodrow 
Wilson Center for International Scholars и като German Marshall 
campus fellow, както и това в Будапеща (1997–1998) в Institute for 
Advanced Study, където той прави едногодишно изследване на тема 
„The Rise and Influence of Think Tanks in Central and Eastern Europe. 
Comparative Perspective“. Според думите му пътуването в Съедине-
ните щати през 1994 г. го вдъхновява да създаде think tank.

Разказът на Иван Кръстев за създаването на ЦЛС говори за 
осъществяването на една мечта, която е платила цената на незави-
симостта „за разлика от НПО, които се основават и се разтурят с 
парите на донорите“. Той говори за първите си стъпки с носталгия-
та по един „период на невинност“:

ластите на научните му и анализаторски изследвания е именно либералният 
преход в Източна Европа.

 1 Главен редактор на сп. „East European Constitutional Review“. Създадено през 
1992 г., то е със седалище в Ню Йорк, интересува се от законодателните и 
конституционните реформи в бившите комунистически страни.

 2 През 1999 и 2000 г. И. Кръстев е research fellow на „Висеншафтсколег“ в 
Берлин, където работи върху темата „The Anti-corruption Rhetorics and the 
Politics of Reforms“.
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Работихме за фондация „Науман“ от 1991 до 1994 г. От 1993 
г. започнахме да показваме на германците, че желаем да основем 
независим think tank. Но те все искаха да имат над 50% участие 
в бюджета му. Не можехме да се преструваме на независим think 
tank и повече от 50% в него да са от един донор. Не приехме и 
трябваше да стискаме зъби без заплата, без проект, в продълже-
ние на шест месеца. Тогава утопията ЦЛС изпробва крилата 
си, тогава изградихме мотивацията си: защо имаме желанието 
да направим нещо, защо го правим заедно? Наследихме няколко 
компютъра, това е всичко. Съученици ни помогнаха финансово 
и сменихме офиса. След това успяхме да намерим проекти, но 
трябваше да почакаме малко, преди да получим бюджет. Тогава 
разбираш дали това, което правиш, има смисъл или не. В труд-
ните моменти... Ако погледнем това, което сме направили през 
годините, можем да кажем, че днес Институтът е място, което 
прави много по-добри неща, отколкото в началото. Но все пак 
тая известна носталгия, нещо като носталгия по загубената 
невинност...

Иван Кръстев описва кариерата си като серия от избори, про-
диктувани от идеята за независимост, за иновация и за творчество:

Най-важното беше да запазим възможността да избираме те-
мите, по които работим. Понякога ми се е случвало да отказ-
вам много пари, дори предложения на много влиятелни личности 
като например американския посланик в София. Не приехме да 
работим заедно в кампанията срещу корупцията... Когато всич-
ки говореха за корупция, аз започнах да изследвам отрицателния 
ефект на кампаниите за борба с корупцията. Предпочитам да 
работя това, в което съм най-силен, там, където мога да изне-
надвам, да бъда с крачка пред другите. Много е приятно да пред-
ложиш идея и да видиш как тя се превръща в mainstream... Това са 
малките ми радости в живота...

Въодушевлението и тръпката са „солта и пиперът“ на това, кое-
то Иван Кръстев нарича „смесица от кариера и стил на живот“:

Не знам къде свършва професионалният живот и къде започва 
частният. Аз съм приятел с всичките си колеги. Юлия Гурков-
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ска, която вече не е между живите, беше една от най-добрите ми 
приятелки, невероятно същество! ЦЛС дава възможността да 
бъдеш на границата между изследването и ангажимента, особе-
но чрез публикациите в медиите, не говоря за директен полити-
чески ангажимент. Никога не съм искал да навляза в чистата по-
литика, но не исках и да стана университетски преподавател, 
не само защото хората там са много слабоплатени, но всичко 
се основава на repetitive action [английският термин е използван 
по време на разговора: „повтарящо се действие“]. Докато тук 
трябва често да се поставяш под съмнение. Правя и анализирам 
това, което правя.

Култът на Иван Кръстев към „интелектуалното любопитство“ 
е интимно свързан с идеята за пътуване:

По време на пътуванията имам нещо като тик... Има две неща, 
които организират пространството ми, едновременно ми пома-
гат и да се концентрирам, и да се отпусна. Обожавам да оби-
калям книжарниците, включително антикварните. Шляя се, 
разглеждам книгите, прелиствам, плъзгам погледа си по книгите 
и това винаги ми дава някаква идея... Освен това обожавам кан-
целарските материали, малките химикалчици, малките писал-
чици, това е нещо, което също... винаги си купувам някаква малка 
джаджа... като нова тетрадка...

Ако независимостта, тръпката и интелектуалното любопит-
ство са основните мотиви, чрез които Иван Кръстев дефинира 
смисъла на кариерата си, то консенсусът и толерантността според 
него са основата на всяка персонална и професионална етика, ис-
тинският ключ към успеха:

Дължа чувството си за толерантност на много неща. В чужби-
на вече не абсолютизирш личния си опит. Виждаш, че в отдел-
ните страни срещаш различни решения на един и същи проблем. 
Оттам идва и уважението ми към local knowledge. Съзнавайки 
собствения си провинциализъм всеки може да предвиди провинци-
ализма на някои глобални играчи. Промяната на гледната точ-
ка води до по-продуктивна толерантност. Винаги съществуват 
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повече от две-три продуктивни гледни точки, които работят... 
Винаги се опитвам да разбера защо човекът насреща защитава 
дадена теза... Работил съм с хора с всякакви политически възгле-
ди. Бях един от първите, които работиха с експерти на БСП, 
и не защото бях съгласен с позициите им. Вярвам в силата на 
аргументите. Трябва да произвеждаш дебат, а не просто идео-
логии... Никога не сме работили с суперидеолгическите американ-
ски фондации като „Heritage“... Компромисът е вписан дълбоко в 
характера ми. Може би е и резултат от моя хемангиом: когато 
играех със съучениците си, винаги избягвах директния сблъсък, 
физическата борба, за да избегна риска от кръвоизлив.

По време на разговора ми с Кръстев бях изправена пред човек, 
който е обигран в изкуството на компромиса и на дискурса. Вле-
чението му да говори постмодерно вероятно го е научило да при-
крива следите, да избягва да използва идеологически дискурс, да 
говори за няколко неща едновременно, да отклонява с лекота зада-
дените въпроси и да изказва винаги гледна точка, която оставя не-
щата недоизказани. Някои критикуват този маниер, който го прави 
легитимен в много светове и професионални среди, и го обвиняват, 
че използва „изкуството на предателството“, прикрито като праг-
матизъм и интелектуална гъвкавост: „Продаде Желю Желев през 
1995 г.1 без никакви скрупули, човекът, който го въведе в кариерата 
на анализатор...“ (П. В., преподавател по политология в Софийския 
университет)

Според самия Иван Кръстев рецептата (креативност и талант 
за правене на компромиси) му е помогнала да бъде впечатляващи-
ят мрежови човек2, в който се е превърнал, и чиито многобройни 
постове и мрежи в България и в чужбина се опитвам да анализирам 

 1 Иван Кръстев е организаторът на първите „предварителни избори“ за кан-
дидат от СДС за президентските избори през 1995 г. Според голяма част от 
политическите анализи, това е бил начинът да се отстрани кандидатурата 
на Желю Желев.

 2 Ще говорим по-обстойно в частта за националните и международните мрежи 
на българските think tanks.
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в последната глава на тази книга, в която се проследяват връзките 
му със средите на външната политика на Съединените щати.

Почти случайно, когато се опитвах да открия следите от първи-
те стъпки на Иван Кръстев в литературата и поезията (през 1992 г. 
той дори е сред лауреатите на фестивала на младите поети „Южна 
пролет“), попаднах на стихотворението му „Житиеписецът“. На-
писано е в началото на деветдесетте години и е публикувано на ин-
тернет сайта Welkya, специализиран в българска литература. Дали 
още съвсем млад Кръстев не е предусещал сложните предизвика-
телства на бъдещата си кариера?

ЖитиеписеЦЪт

Ръката ми, да е проклета,
като опашката на дявола ме върза за перото.
И още неродил се, вкусих от отровата
на праведните да изплащам греховете.
И още неживял, живота си намразих,
и тайно се отрекох от Спасителя.
Фашкии хвърлях нощем по светиите,
а денем съчинявах житията им.
Във блатото на думите затънал,
напразно ровех Слово да намеря.
Свободен като роб родил се на галера,
въртях таланта си вместо греблото.
Талантът беше малък и послушен.
Най-верен ученик и брат на бича.
Слуги провъзгласени за пророци,
ний вярваме в достойното мълчание.
Проклинаме злощастната си дарба,
омесила в едно и истината, и лъжата.
Каквото имаше да кажем, друг го каза.
Каквото казахме, не беше наше.
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евгений дайнов:  
демократиЧният преход и ерата на водолея

делфините в ерата на водолея

Директорът на ЦСП никога не носи вратовръзка. „Това е прави-
ло“, твърди той, макар и по принцип да отрича всичко, което напом-
ня за задължителна дисциплина. При своите участия като полити-
чески анализатор в телевизионни предавания като „Панорама“, 
той се появява облечен като рокер: кожен панталон и сако, коса на 
опашка, разкопчана риза, навити ръкави, които разкриват татуи-
ровките по ръцете му. Започва да говори след като сваля слушалки-
те на уокмена си. Фен е на рок музиката и на рок културата. Свирил 
е с групата си „Магистри“ по клубове и музикални фестивали: една 
от многобройните му роли в театъра на прехода, който той разбира 
като много по-глобален и мистичен в сравнение с описания в учеб-
ниците по „транзитология“.

Той е личност! Понякога го намирам малко безотговорен, от 
типа „мамино синче“, но съм привлечен от света му, от полити-
ко-магическите му идеи. Ще видиш. Съгласен е да те приеме този 
следобед за разговор... Да знаеш, Генчо ме попита дали си готино 
парче [M. Заимов се смее].

Това са информациите и инструкциите, дадени ми набързо 
по телефона от Мартин Заимов1, който тогава беше управител на 
БНБ. „Синият шаман“, когото предстоеше да интервюирам за пръв 
път, беше негов приятел. Многобройните ми опити да уредя среща 
по нормалния начин бяха пропаднали. Няколко дни по-късно раз-
брах, че неговият екип го счита за гуру, който трябва да бъде пред-
пазван от „любопитковците“. Вечерта на 31 януари 2003 г. отидох в 
„Motto“, където ЦСП празнуваше рождения си ден, надявайки се, 

 1 Кандидат за кмет на София на изборите през октомври-ноември 2007 г.
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че ще продължим първия ни разговор, който беше набързо прекъс-
нат от „звездата“ в офиса му.

Бях си набавила покана, украсена с двойка змия – дракон1, от 
експерта в ЦИР Бойко Тодоров. Два часа прекарах закована на един 
стол, зашеметена от децибелите и от цветните светлини, пронизва-
щи сумрака. Чаках подходящия момент. Сред гостите, които вли-
заха, показвайки поканите си, разпознах журналисти и политици, 
близки до СДС: Иво Инджев, Леон Хампарцумян, министър Оре-
шарски, Васил Гарнизов и други. Всичко ми изглеждаше нереално. 
Най-накрая се насочих към Мария Панчева, младата изпълнителна 
директорка на ЦСП, за да я помоли да съобщи на Евгений Дайнов 
за присъствието ми, както ми беше обещала няколко часа по-рано 
по телефона. По-долу се опитвам да реконструирам думите ѝ, кои-
то ме изненадаха и впечатлиха.

С черна коса на черта, Мария подчертаваше спортната си фи-
гура с черна рокля с фини презрамки. Нейният look на укротител-
ка на тигри напомняше за главната женска роля от „Криминале“. 
Искаше да ме провокира: „Ако не се лъжа, Мартин те препоръча, 
нали? Не се случва често. В какви интимни отношения си с него?“ 
Отговорих ѝ, опитвайки се да ѝ покажа, че не се хващам на играта, 
молейки я да ми разкаже за себе си и за работата си в think tank-а с 
„Генчо“ Дайнов.

Работя в Института от петнадесет години. Започнах като 
секретарка и на двайсет и пет вече бях директор... Аз съм съ-
щинската Свиня, пазител на портите! [Погледът ѝ за секунда 
се възпламенява.] За да защитавам Евгени..., между другото те 
предупреждавам, че не понася да му казват Генчо. Тук съм, за да 
го предпазвам от всякакви неканени гости... Чаткаш ли?

Започвам да „чаткам“ и я насърчавам да ми каже повече за „ув-
лекателния ѝ живот“:

 1 Според Дайнов двойката змия дракон трябва да символизира достъпа до  
сферите на повишена добросъвестност и съюза на целомъдрие между Запада 
и Изтока в новата ера на Водолея.
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Нашият свят е магия. Ние сме близки до магията. Разбираш ли? 
Ако си счупя ръката или ако се разболея от рак ... Името на док-
тор Чопра говори ли ти нещо? Ние сме друго поколение човешки 
същества и оцеляваме, независимо от условията. Някои глупаци 
могат да си умират, това е най-малкото, което може да им се 
случи, защото го заслужават! Ние с Евгений си счупихме усти-
те да ги предупреждаваме непрекъснато, да им казваме, че не 
трябва да гласуват за царя, но долните душички се продадоха за 
едно обещание от 5000 лева на глава. Ако са толкова некадърни, 
нека им увеличават цената на водата и електричеството! Да 
мрат! Дори им е малко... Малцина сме тези, които ще оцелеем в 
България. Всичко, което се случва тук, е изключително. На мен 
България ми даде уникален шанс: да преподавам, да бъда най-ин-
телигентната, най-красивата и ако правя нещо, то да бъде поне 
в директорски фотьойл... На двадесет и пет съм ... освен всичко 
друго съм и майка на едно момченце, което не се възпитава като 
всички български деца от не знам си коя баба, а от baby-sitter [де-
тегледачка]... 

Няколко минути по-късно успях да говоря с „rock’n roll гуру-
то“, който изпразни ен-тия си джинфис зад бара. Той поде мотиви-
те от диалога с Мария Панчева, показвайки ми, че разговорът ни 
въобще не го интересува, че съм смъртно скучна:

Едно, две, три, много такива въпроси ли имаш? Изглежда, че 
Франция доста ти е повлияла, приятелко! Можеш да се върнеш 
при твоите антрополози от XIX век... Тук сме сред малкото, ко-
ито ще имаме шанса да оцелеем в новата ера на Водолея. Ние сме 
делфини от ерата на Водолея. Не сме think tank, който произвеж-
да само хартия. Ние се потапяме в реалността, после скачаме 
във въздуха, четем дебели книги, и пак се гмуркаме. Вече ти го 
казах, ние сме „think in action tank“. Какво повече искаш да знаеш? 
Няма какво! Нещата трябва да се разбират. Но ти си ученка 
от старата френска школа, нямаш никакъв шанс...

Няколко дни по-късно той ми разясни накратко „няколко фун-
даментални принципа на ЦСП, който фактически от известно вре-
ме се е превърнал във факултет на Нов български университет“. В 
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офиса цари рок атмосфера. Около касетофона са разхвърляни пет-
надесетина диска, извадени от калъфките. „Това е творческият ми 
хаос“, ми обяснява той. Кутия шоколадови бонбони, пакети цига-
ри, кÒла...

Хайде накратко, че бързам, не сме комунисти без работа [смее 
се], нали?... Нашето „дао“ се състои от две части: преминаване-
то към епохата на Водолея и деонтологията на Уудсток. От 
четиринайсет до шестнайсет пушиш активно марихуана, а от 
шестнайсет до осемнайсет – LSD [смee се]. Пушила ли си мари-
хуана на четиринайсет? Е, ако е не, си загубена! Така е, това е 
единственият начин да научиш, че светът е такъв, какъвто го 
измислиш... Аз съм против християнската религия като доми-
нираща религия, срещу тези, които се хранят с Бога си... Вярвам 
в развитието на индивида, в отговорния, духовния, солидарния и 
щастливия индивид! Това е човекът на бъдещето, от епохата на 
Водолея... Ерата на Водолея придава целия смисъл на идеята за 
гражданско общество. Аз избирам само такива хора в екипа си. 
За девет години четиридесет и двама души са напуснали центъ-
ра. Когато се окажат неспособни, ги уволнявам. Мразя да рабо-
тя със слаби хора...

Завръщане в ню ейдж
научих повече за теорията за Водолея от библиографията, която 
проф. Дайнов дава на студентите си по политология в Нов българ-
ски университет. Програмата е озаглавена „Философията на човеш-
ките отношения в XXI в.: ерата на Водолея и възможностите, кои-
то тя ни предлага“. Академичната реклама обяснява, че тези, които 
завършат програмата, даваща им 90 точки, ще придобият „позна-
ния в областта на политологията, социологията, културологията и 
близките специалности; практически способности в областта на 
политиката, на политическите процеси, на стратегическия анализ, 
лидерството и управлението на екипи, на стратегиите и на PR-а; на 
структурирането и контрола на личността“ и ще получат „бакала-
върска степен по политология“. Програмата, която има амбицията 
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да проследи човешката история и философия, завършва с лекции, 
обясняващи предизвикателството на прехода към ерата на Водо-
лея. В библиографията има книги на Аристотел, Хабермас, Фуко, 
Лиотар и Дерида, наред с литературни произведения на култовия 
писател от шестдесетте и седемдесетте Робърт Пърсиг („Лейла“, 
„Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет“ и т.н.), книги по 
квантова медицина на д-р Дийпак Чопра, „Изкуството на магията“ 
на Гурджиев, без да се пропуска произведението на американската 
журналистка и психоложка Мерилин Фъргюсън (Съзаклятието 
Водолей), която го публикува през 1980 г. след първия си бестселър 
Мозъчната революция. Съзаклятието Водолей се превръща в мани-
фест на движението Ню Ейдж, което се развива по пътя, начертан 
през 1920–1930 г. от Алис Бейли, теософ, която обявява в книгите 
си „завръщането на Христос“ и лансира идеята за т.нар. групи на 
световната добра воля. Тя, от своя страна, използва идеи на модер-
ната теософия на Елена Блаватска (1831–1891)1, която популяри-
зира на Запад някои индуистки теми (предишните животи, метемп-
сихозата и прераждането). Последните водят до по-съвременни 
интерпретации като: власт на интуицията, телепатия, енергетична 
терапия и т.н.

Движението Ню Ейдж става много популярно през шестдесе-
тте и седемдесетте години в хипи средите на Съединените щати. 
И наистина, както предлага и Дайнов, може да бъде свързано с 
това, което той нарича „идеологията УУудсток“ и с образа на хора 
на изкуството като поета Алън Гинзбърг, Бийтълс и особено с 
Джордж Харисън. Революцията от 1968 г. достига до изследване-
то на „забранени територии“ с помощта на психотропни вещества 
като LSD, използвано в началото за лечение от една от звездите на 
Ню Ейдж литературата в Съединените щати – Тимоти Лиъри. Но 
развитието на индивидуалните духовни способности също води, 
според теоретиците на Ню Ейдж, до глобалния преход на чове-

 1 Тези три произведения, написани под влиянието на тибетските учители, са 
поставили базата на новите учения от ерата на Водолея: Разбулената Изида, 
1877; Тайната доктрина, 1888; и свитъкът Гласът на тишината, 1889.
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чеството към друга човешка раса, при която всеки ще има извън-
сетивни и пророчески способности. Този преход вече е обявен в 
Ерата на Водолея на Пол льо Кур и ще бъде резултат от промяната 
на астрологичния цикъл, който трае вече две хиляди години. Спо-
ред него нашата епоха има уникалния шанс да бъде преход между 
цикъла на Рибите и цикъла на Водолея, като годината на влиза-
не в ерата на Водолея е променлива според различните школи. За 
някои тя започва през 1962 г., за други – по време на слънчевото 
затъмнение през 1999 г. Годината 2012, която съответства на края 
на календара на маите, често се споменава, най-вече като етап на 
„издигане“ на човечеството. Преходът към епохата на Водолея 
според Мерилин Фъргюсън ще позволи появата на нова култур-
на парадигма в планетарен мащаб, предвещаваща една нова ера, в 
която човечеството ще успее да осъществи голяма част от физиче-
ския, психическия и духовния си потенциал. Това ще бъде епоха, в 
която мъдростта на Запада и на Изтока ще се съединят, откъдето 
идва и символът на съюза между змията и дракона на поканата на 
ЦСП.

политиката на водолея

но цената за влизане в рая може да бъде висока. Този преход е 
известен също като епоха на смут и насилие, които ще подложат на 
изпитание хората и способността им за въздигане към световната 
любов. В някои от статиите си в българската преса Евгений Дайнов 
свързва демократичния преход с прехода на Водолея:

Всички, които от 20–30 години време ходят с дължина на косъ-
ма по главите, която доскоро предизвикваше гнева на народната 
милиция, и с шарени тънки герданчета по вратовете, винаги са 
знаели, че от 2000 г. нататък съвсем сериозно влизаме в ерата 
на Водолея. Също е знайно, че на прехода между ерата на Кали и 
ерата на Водолея се случват тежки конфликти и страдания и 
чак след като са направени изводите от тях, следват хилядата 
години творчество на духа. Дали най-страдащите ще са и най-
честитите впоследствие – това не е изяснено. Ако обаче това е 
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така, то ние, бившите лагеруващи в соцлагера, не трябва да се 
пипкаме...1

В други статии във в-к „Капитал“ и „Сега“ Дайнов често по-
сочва приятелите и враговете на Водолея. В „Чалга-възбудата“2 той 
идентифицира враговете на демокрацията с тези, които предпочи-
тат да слушат чалга, а не rock’n roll:

През 1990 г. „сръбското“ докара на власт Луканов, за резил пред 
света, когато антикомунистите печелеха първите свободни из-
бори. Чалгата и мастиката държаха на власт Беров и Виденов. 
Чалгата плюс възродената соц естрада докараха царя. И макар 
самият цар да изглежда като взет по-скоро от сапунен сериал, 
чалгата го крепи.

Правителството на СДС – чиито първи предизборни кампа-
нии действително често са придружени от блус и рок концерти на 
Васко Кръпката, „Нова генерация“ и т.н. – символизира, според 
Дайнов, волята на българите да влязат в новата епоха на Водолея. 
Когато го питат дали идентифицирането му с Ню Ейдж и хипи дви-
женията не е в конфликт с работата му на експерт, и то десен, той 
начаса отрича „скования и остарял начин на мислене“:

Работата ми, това, което съм, поне са ми дали свободата да се 
отличавам с креативност и независима воля! Не съм папагал или 
духовник или не знам си какъв бюрократски лидер като Шен-
тов!

В друга статия във в-к „Капитал“ („Свободата да сглобяваш 
себе си“) той теоретизира с помощта на обичайния си стил – „пе-
ченото“ говорене:

Като малък – сиреч докъм 35-годишна възраст – все при миг вах 
гузно, когато някакви сериозни и костюмирани индивиди ми се 
караха, че не съм „последователен“. 

 1 E. Дайнов, „Ерата на Водолея“. – Във: в-к „Сега“, 11 януари 2001 г.
 2 E. Дайнов, „Чалга-възбудата“. – Във: в-к „Капитал“, 15 февруари 2003 г.
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Дълго време не разбирах за какво иде реч. Когато най-накрая 
разбрах, чак се удивих по най-автентичен начин. Да си „последо-
вателен“, оказа се, било нещо като следното. Ако си, да речем, с 
дълга коса и гердани, трябвало да си „ляв“. А щом си ляв, трябва-
ло да искаш държавата да управлява икономиката и хората, да 
взема от богатите и дава на бедните. 
Ама аз не искам. Искам хем да съм с гердани и да съм от рокен-
дрола, хем да съм от ония, дето знаят, че държавата е временно 
зло – докато хората не станат по-цивилизовани – и не бива да 
ѝ се дава много мегдан. Да, ама така съм излизал „десен“ и тряб-
вало да се подстрижа, да слушам Брамс и да облека костюми. 
Ама аз пак не искам. Адски скучно ми звучи.

В един разговор А.Т., който познава Евгений Дайнов и е рабо-
тил с него, коментира противоречието между хипи външността и 
десните идеи на колегата си с почти циничен хумор:

На Запад хипи означава ляв, докато тук той иска да мине за 
десен. Когато един пич от републиканската партия дойде от 
Съединените щати, за да работи с него, замалко не припадна, 
когато го видя. Но нашите служби са цинични типове и накара-
ха въпросните чужденци да разберат, че той е „техният човек“. 
И тогава?

наСледник на епохата на людмила

по време на разговорите ни Евгений Дайнов настоява, че „да си 
лидер на think tank  не е кариера“. Разделянето на личния и на 
професионалния живот е невъзможно за него, който точно като 
Иван Кръстев твърди, че живее като в роман, „предпочитайки 
риска пред скуката“. Автор на кратки новели „Селски работи“: 
разкази за разни неща, Дайнов се стреми към еклектичен литера-
турен стил, който според него е знак за неподражаемата му инди-
видуалност. Дори и тези, които никога не са го срещали, усещат 
неподражаемата смесица между обществен, въображаем и личен 
живот при посещението на сайта на ЦСП, на който биографиите 
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на експертите на think tank следват модела на тази на директора-
гуру:

Човекът, чийто дух, енергия и идеализъм вече едно десетилетие 
направляват Центъра за социални практики из бурните води на 
формиращото се гражданско общество, в което хората говорят 
на български, турски и цигански и почитат своя Бог в черкви, 
джамии и извън тях. Жител на село Миндя, д-р Евгений Дайнов 
притежава първокласна диплома по нова история от Оксфорд-
ския университет и е член на неговото общо събрание, наречено 
„Древният дом на събранието на доктори и магистри на Окс-
фордския университет“. Макар автор на книги, сборници и ста-
тии в сферата на политиката, философията и управлението, 
той е убеден, че мисленето е само първата стъпка в правенето. 
Това, в съчетание със страстната му привързаност към свобода-
та и самоуправлението, го води до заключението, че „гражданско 
общество“ е нещо както добро, така и просто за обясняване: ако 
искаш да живееш в прилична и цивилизована страна, най-добре е 
да я конструираш на принципа „отдолу-нагоре“ и по начин, кой-
то да осигурява на всички представителство и участие в реше-
нията, отнасящи се до общото бъдеще. В останалото време д-р 
Дайнов преподава политическа философия и социални практики 
в Нов български университет и продължава да свири на позиция 
„водеща китара“ в софийски рок-блус групи. Зодия – Телец; лю-
бима песен за всички времена – Theme for the Imaginary Western, 
Mountain“.

Тази библиографична справка пропуска да отбележи, че през 
1998 г. Евгений Дайнов става председател на изпълнителния съвет 
на фондация „Отворено общество“ в София, замествайки проф. 
Богдан Богданов, председател на настоятелството на Нов българ-
ски университет. Той също е съветник на много лидери на СДС и 
участва активно в предизборните кампании до разпокъсването на 
тази партия.

Като експерт, писател, администратор, китарист, еколог, жур-
налист и хроникьор, политически активист и магьосник, който 
твърди, че практикува магия срещу стерилитет, Евгений Дайнов 
въплъщава радикализацията на идеята, че кариерата на лидер на 
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think tank позволява реализацията на една лична утопия. Непре-
къснатото жонглиране между различните му роли и герои е съвсем 
естествено за него поради това, че го практикува от младостта си 
– разделен между България и Великобритания, между „свободния 
свят“ и „тоталитарния полумрак“, между приятелите от детинство и 
приятелите от привилегированите кръгове на партията и т.н.

Евгений Дайнов завършва в Оксфорд благодарение на баща си 
Александър Дайнов, който е кореспондент на официалния вестник 
на партията в Лондон с ранг на член на Централния комитет на 
БКП. За разлика от Иван Кръстев обаче, Евгений Дайнов отказва 
да говори за баща си и за моментите от биографията си, които го 
определят като „син на“ (но също и като „съпруг на“, в конкретния 
случай – дъщеря на бивш член на Централния комитет на КПСС). 
След няколко години, прекарани в Института по история на БКП, 
за който стана дума, че е едно от гнездата на българските think 
tanks, през 1984 г. Евгений Дайнов заминава на специализация 
(магистратура) в Оксфорд със стипендия на фондация „Людмила 
Живкова“, дъщерята на Тодор Живков (която, впрочем също е спе-
циализирала в този колеж). Впоследствие се опитва да започне биз-
нес кариера в Лондон, но не успява и се връща в България, където 
издигането му на политически анализатор започва като главен ре-
дактор на списанието „Insider“, създадено от „Отворено общество“. 
През 1993–1994 г. той създава ЦСП.

Представям тези биографични данни не за да разоблича „скри-
тата страна“ на „революционера от ерата на Водолея“, а за да свър-
жа личната му история с историята на една специфична социална 
група: децата на част от интелигенцията, приближена до режима, 
които имат достъп до западната култура (музикална, библиогра-
фична и психологична), затворена и забранена за другарчетата им 
по това време. През януарска вечер на 2003 г., след като се прибрах 
от един от разговорите ми с Евгений Дайнов, посетих жена, про-
изхождаща от старо семейство на български интелектуалци, която 
бях срещнала чрез бивша моя съученичка. Споделих с нея въоду-
шевлението и учудването си от езотеричните теории, излезли от 
устата на някой, който често се представя в публичното простран-
ство като въплъщението на експертната рационалност. Разказах ѝ 
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също, че съм била потресена от думите, че тези, които не успеят да 
се възпитат по време на прехода към ерата на Водолея, ще умрат за-
служено. Тогава тя си спомни за една вечер в края на седемдесетте: 
след дълъг купон на „млади интелектуалци“ тя е останала да раз-
говаря дълго с дъщерята на писателя и философа Богомил Райнов, 
близък приятел на дъщерята на Тодор Живков Людмила. Думите на 
Дайнов поразително ѝ напомниха за тези на дъщерята на Райнов, 
която изведнъж се разпалила и ѝ разказала за „преминаването към 
Водолея“ и за съобщенията на „духовните учители“. На въпроса ѝ 
защо баща ѝ и другите български интелектуалци, които имат дос-
тъп до тези идеи, не се опитат да ги направят публично достояние, 
тя ѝ отговорила, че „българският народ е много тъп, много селски, 
за да разбере“, и че заслужава „да пукне заради безхаберието си“.

Този разказ ме накара да направя библиографично проучване 
за Богомил Райнов и Людмила Живкова, с помощта на което от-
крих, че за били запалени от идеите на художника Николай Рьорих 
и на Елена Блаватска, които са кумири на теоретиците на Ню Ейдж 
и на прехода към ерата на Водолея. След 1989 г. Богомил Райнов 
публикува много книги, сред които „Людмила и Тайното учение“, в 
които разказва за общото им духовно приключение и за основите 
на теософията на Рьорих и Блаватска. Преди падането на стената 
Людмила заема висши длъжности в областта на културата, вклю-
чително и тази на министър на културата, и дори се опитва да ини-
циира част от българския културен елит. Начинания като „Асам-
блеята на мира“ и създаването на „Национална гимназия за древни 
езици и култури“ може би се вписват в нейните амбиции да създаде 
българска интелигенция, способна да осъществи „прехода“. Коле-
жът „Сейнт Антъни“ в Оксфорд, специализиран в изучаването на 
Русия, действително е мястото, което ѝ отваря хоризонта към по-
знавачите на езотерична Русия. Каква е връзката с Евгений Дайнов, 
който също учи там със стипендия на фондация „Людмила Живко-
ва“? Мога само да изказвам предположения, още повече, че Дайнов 
отказа да продължим разговорите. Едно нещо обаче е сигурно: те-
ориите за прехода към ерата на Водолея намират отглас в България 
след 1989 г., чрез континуитета на някои елити и на тяхното чув-
ство, че са избранници с мисия.





глава 5 

преходът  
към нов тип наука и знание

Целта на тази глава е да анализирам и да опиша начина, по кой-
то think tanks в България играят ролята на медиатори между света 
на проектите и академичния свят. Те са сред важните катализатори 
на „демократичния преход“ в социалните и икономическите науки 
както по отношение на езика, така и по отношение на научните 
практики. През годините на прехода и особено след средата на де-
ветдесетте, те успяват да наложат своя начин за произвеждане на 
изследвания и своя дискурс на експерти като единствен легитимен 
дискурс не само в медиите1, но и сред разпокъсаната и задушена от 
реформите2 научна общност, която зависи финансово и символич-
но от мрежите на проектите, на които именно те са лидери.

Теренът на проучването се ограничава до think tanks, които 
вече представих в предишните глави, и до седем интервюта с изсле-
дователи от факултетите по социология, политология и културоло-
гия на Софийския университет.

Избрах да огранича интервютата си до тези факултети, тъй 
като те са се превърнали в основните източници на кадри, свърза-

 1 Вж. Л. Деянова, Невъзможната критическа публичност..., цит съч.
 2 M. Hristov, „The Heteronomous Autonomy of the Social Sciences. The Scientific 

Policies around a Fund“. – In: The humanities and Social Sciences on the Periphery: 
Sciences or Technocratic Instruments, Mirovni Institute, Lyubliana, 2007.
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ни с изследванията на think tanks. Експертите лидери обявяват тези 
кадри, в зависимост от поръчителя или от съдържанието на техни-
те papers, ту за социолози, ту за политолози, ту за културолози или 
за икономисти.

Описвам логиките на конфронтация на академичния дискурс 
с дискурса на експертите на think tanks (като два идеални нарати-
ва), като се спирам и на начина на провеждане на изследванията в 
някои think tanks с помощта на case studies: ЦАИ (think tank, кой-
то твърди, че се занимава с научна дейност, която е „по-чиста“ от 
тази на другите български think tanks); Нов български университет 
като университет НПО, който участва в мрежите на think tanks и 
чийто модел на функциониране се явява парадигма за бъдещето на 
българските университети, и т.н.

Интервютата ми относно конкретни събития, като да речем 
дебата около трите изследователски проекта, поръчани от „Отворе-
но общество“ на think tank-овете ЦЛС, ЦСП и на екипа на дирек-
тора на „Галъп България“ Андрей Райчев1, проведен в Банкя през 
април 2003 г., ми позволиха да анализирам дадени ситуации, кои-
то показват местата, в които академичната общност и общността 
на експертите се противопоставят. Според интервюираните тази 
среща, организирана от „хора-свръзки“ между академичния свят и 
изследователските мрежи на think tanks като например социолога 

 1 През 2002 г. „Отворено общество“ е отпуснала значителни суми за ре-
ализацията на три изследователски проекта: 1. ЦЛС реализира проекта 
„Състояние на обществото“, характеризиран от самия think tank като „едно 
от най-задълбочените социологически и антропологически проучвания на 
региона за целия период на прехода.“ Неговата цел е да се проучат грешките 
на експертите, които не са предвидили победата на Симеон II на изборите 
през 2001 г. Разделяйки го на „печелещи“ и „губещи“ от прехода, това про-
учване е стигнало до заключението, че българското общество страда от 
нарастващо разделение между елита и народа. 2. ЦСП реализира проекта 
„България в XXI век“. Екипите на А. Райчев правят проучването „Езикът 
на левицата“, което изследва идеологическото съдържание и политическия 
потенциал на речите на десницата пред българското общество, стигайки до 
заключението, че става въпрос за една пасивна, консервативна и лишена от 
желание за реализиране на политическите проекти реч.
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Петя Кабакчиева1 или Райна Гаврилова2, е имала за цел да създаде 
пространство за диалог между експерти и академични социолози, 
позволяващ на последните да имат достъп до изследователските ре-
зултати на експертите на think tanks. Срещата в Банкя е определена 
от някои представители на академичната социология като провал, 
дължащ се на невъзможността да се дебатира за изследвания, които 
„не спазват методите на социологическата и антропологическата 
наука“. За други тя е била умерено успешна, защото „за пръв път 
им е дала достъп до иначе провеждащите се при затворени врати 
дискусии на експертите“. Според всички участници обаче срещата 
е показала противопоставянето между два типа култури на изслед-
ване.

Напрежението се концентрира около дефиницията на думата 
„изследване“. Както отбелязва Лиляна Деянова, в един дестабили-
зиран регион в преход, където експертизата бързо се превръща в 
онтология на обществото, борбата на интереси често се превръща 
в „борба за думите“. По този начин смисълът и съдържанието на 
думата „изследване“ в дискурса и в практиките на think tanks имат 
тенденцията да се налагат и в света на социалните науки, още по-
вече, че връзките между тези два семантични свята често са самите 
изследователи, които участват в изследователските мрежи на света 
на проектите и същевременно запазват позициите си в Универси-
тета или в Академията на науките.

 1 Професор по социология в Софийския университет, президент на админи-
стративния съвет на „Отворено общество“.

 2 Професор по културология в Софийския университет, бивша изпълнителен 
директор на „Отворено общество“ и заместник-министър на културата 
(2000–2001), в момента изпълнителен директор на CEE Trust for Civil 
Society.
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1. типът тhInk tank изСледване: 
инСтрумент на промяната

Всички think tanks твърдят, че тяхната основна дейност е изсле-
дователска. Това впрочем е и един от основните критерии, за-

писан в самата дефиниция на „think tank“ в американския контекст 
и разграничаващ тези институти от групите за натиск или други 
типове НПО.

Често на интернет сайтовете или в официалните си брошури 
те вписват изследователски теми, с които в действителност нико-
га не са се занимавали.1 Дори think tanks, които афишират повече 
специализация в лобирането или застъпничеството, като ЦСП, 
държат изключително много на признаването на изследователската 
им продукция. ЦСП впрочем е признат още от 1994 г. за Изследо-
вателски институт, част от Нов български университет.

След анализа на изследователските програми на българските 
think tanks – както и след разговорите с експертите на тези ин-
ституции, които описват съдържанието, целта и начина, по който 
те провеждат своите изследователски проекти – изследванията 
на think tanks могат да бъдат дефинирани с помощта на серия от 
критерии, които в повечето случаи ги различават от класическите 
академични изследвания. Трябва да уточня, че този „идеален модел“ 
се прилага по различен начин и има различна форма според съот-
ветния think tank, според периода и според конкретния проект, за 
който става дума, но все пак спазва принципите, за които ще стане 
дума по-нататък. Изследването, research-ът, на think tanks (нарочно 
употребявам английската дума, за да подчертая една от основните 
му характеристики, а именно употребата на project English) се явя-
ва:

 1 По този въпрос бихме могли да цитираме примера на think tanka ИСИ, в 
чийто интернет сайт се говори за проучвания в областта на социалното 
неравенство и за липса на вътрешна организация, докато по време на интер-
вютата ми с един от началниците на института, Ж. Георгиев, същият твърди, 
че това проучване още не е започнало.
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– полезно за обществото изследване, провокирано от нуждата за 
спешен анализ на дадена социална, икономическа или полити-
ческа ситуация;

– интердисциплинарно и смесващо понятия и методи на класи-
ческата наука с „новаторски“ понятия, които позволяват да се 
адаптираш бързо към променящите се реалности на света и 
често произлизат от езика на международните институции;

– обективно, използващо математически модели и претендира-
що за идеологическа неутралност, както и за борба с моделите 
на „комунистическата наука“;

– конвертируемо в пари и в политическо влияние, спазващо до 
голяма степен поръчките на донорите и наложените от света 
на проектите правила: ключови думи, теми, обем (като време и 
обем; често става дума за short papers) на продукцията;

– лесно за комуникиране – откъдето произлиза възможността за 
по-широка медиатизация в сравнение с университетските из-
следвания;

– подчинено на процедури за оценка извън академичните рамки.

Нека сега анализираме в детайли, с помощта на проведените 
интервюта, тези различни критерии, които се оказват и конфлик-
тни точки между изследванията на think tanks и академичните из-
следвания.

полезно за общеСтвото

по време на срещата в Банкя през април 2003 г. обществената 
полезност на изследванията на think tank е един от аргумен-

тите на „защитниците“ на трите проекта, за които стана дума вече. 
Тези изследвания са направени по поръчка на „Отворено обще-
ство“ с цел да се изследват причините, поради които българското 
общество е подкрепило популистката програма на Симеон II на 
изборите през 2001 г. Те претендират, че използват социологиче-
ски и антропологически методи, а в екипите им участват предста-
вители на университета. Това са типични примери за изследвания, 
проведени от think tanks в отговор на дадена социална и политиче-
ска криза. Бързината, с която са направени, както и някои дефекти, 
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които експертите сами признават, според тях са „извиними“ заради 
обществената спешност. На обвинението, отправено към проекта 
„България в XXI в.“ от страна на един член на Българската социо-
логическа асоцация, поканен като представител на академичните 
среди („Изследването, направено от екипа на Дайнов, е аморфно, 
алогично, цинично и непрофесионално. Ако тези хора са знаели, 
че един ден този доклад ще бъде четен от подготвена публика, ни-
кога е нямало да го напишат по този начин... Това е чисто и просто 
доклад пред донорите, доказателство, че парите са превърнати в 
продукция. Не мога да си обясня по друг начин тези 15 страници, 
повторени едно към едно на две места в книгата), директорът на 
проекта и на ЦСП отговаря, че той прави „изследване, което е со-
циално действие, полезно изследване, на което не му пука от кри-
териите на ортодоксалната наука от миналото... На това трябва да 
бъде гледано като на гражданска инициатива. Никога не съм лъгал 
никого“.

Един преподавател1 от Софийския университет, част от екипа 
на проекта на ЦЛС „Състоянието на обществото“, в качеството на 
теренен антрополог също защитава „полето на експертите“ с аргу-
мента, че става дума за изследване с приложен характер и конкрет-
ни резултати, което прилича на „толкова други изследвания от този 
тип“, в които е бил канен да участва:

Моето изследване за доклада на Световната банка за бедността 
спаси живота на няколко хиляди пенсионери в България. Скром-
ността и усилието да се опрости научният инструментариум 
в този случай се оказват уместни. Участвал съм също в проекти 
на USAID и други, които имат същия приложен характер, и не 
ме е срам от това.

Извън контекста на срещата в Банкя се натъквам на същия ар-
гумент в голяма част от проведените от мен интервюта с експерти 
на think tanks:

 1 Интервю с И. Илиев, социолог.
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Единственият начин да финансираме проекта ISNIE е да го ори-
ентираме в policy насока, да спечелим донори. Когато направим 
това, ще можем да дадем част от парите на професорите с де-
белите очила, за да се забавляват [...]. Нашата цел не е да про-
извеждаме чудновати теории, а да променяме света. Нещата 
трябва да имат реално измерение. Ако открием, че корупцията 
се намира в самото законодателство, трябва да променим зако-
нодателството. (Разговор с Йорданка Ганчева, ИПИ) 

Не продаваме вятър (като университетските преподаватели), 
а конкретна информация, която служи на промяната на обще-
ството [...]. Ние влияем на решенията, даваме основа, на която 
да могат да бъдат взети по-осмислени решения. Имаме възмож-
ността да упражняваме натиск също и с помощта на общест-
веното мнение, което можем да мобилизираме. (Разговор с К. 
Станчев, ИПИ)

Не работим в някой прашен ъгъл и не снасяме разни фундамен-
тални теории, ние създаваме полезно за прехода знание, отгова-
ряме на спешните нужди на публичния дебат в страната. (Раз-
говор с Антоанета Аврамова, ЦЛС)

интердиСциплинарно

изследванията на think tanks в повечето случаи се правят от ин-
тердисциплинарни екипи. Понякога дори се използва терми-

нът „мултидисциплинарни“ (вж. „България XXI в.“, стр. 5). Според 
интервюираните от мен интердисциплинарният подход е преди 
всичко следствие от нуждата проблемите на бъдат изследвани от со-
циална, политическа и икономическа гледна точка едновременно:

Нашите сценарии винаги трябва да съдържат социологически и 
дори антропологически анализ, както и политически, и икономи-
чески анализ [...]. Ние произвеждаме триизмерна картина на об-
ществото и очевидно сме принудени да формираме екипи от екс-
перти в тези три области... (Разговор с Иван Кръстев, ЦЛС)
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Понякога става дума за екипи от експерти free-lance, но в мно-
го случаи think tanks като ЦЛС, ЦИД, ЦСП, ИРМИ и т.н. разпола-
гат с постоянни експерти, които покриват различните области на 
изследване.

В трите проекта, представени на конференцията в Банкя, също 
се твърди, че се използва интердисциплинарна методология. Про-
ектът „България в XXI в.“ развива тази логика до такава степен, че 
напълно обърква границите между методите и дисциплините, пред-
лагайки „разумна комбинация между методите и инструментите 
на социологията, политологията и социалната антропология“. Ин-
тердисциплинарността е представена като гаранция за качеството 
и обективността на изследването, осъществявано от „ядра от екс-
перти“, съставени от „антрополози, политолози, опитни теренис-
ти, журналисти и дори бизнесмени“. Изследвайки крайния продукт 
на проекта, забелязваме, че въпросната интердисциплинарност се 
приближава по-скоро до един „неметодологически“ метод, който 
смесва академичните понятия с това, което мога да нарека „напра-
ви си сам“.

На въпроса за избора на методите един от експертите, участва-
щи в проекта „България в XXI в.“, отговаря:

Притежавам ноу-хау... социологически методи, които наричам 
антропологически, или обратно... без скрупули, само и само да на-
меря работа за студентите си във факултета. Ние привилегиро-
ваме резултатите и се опитваме да боравим с понятията като 
с конкретни инструменти, докато тези, които ни критикуваха 
[по време на конференцията в Банкя], отчаяно са привързани 
към някаква научна процедура и казват, че имат предварителна 
дефиниция на понятията.1

Почти огледално един от интервюираните, който се определя 
по-скоро като част от академичната общност, поканена на срещата 
в Банкя, се противопоставя на този „систематичен заслон“ на ин-
тердисциплинарността, чрез който експертите прикриват липсата 

 1 Пак там.
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на точен аналитичен апарат и дори неправомерната манипулация 
на данните и на понятията:

Това преминаване от дисциплина на дисциплина размива гра-
ниците, понятията и последователностите. Те винаги правят 
едно и също – не спазват методологичните граници между дисци-
плините, според случая се наричат ту социолози, ту политолози, 
ту антрополози, когато подписват някоя статия в медиите 
или когато изготвят някой проект. Често те не познават или 
се правят, че не познават научните методи, характерни за со-
циологическата и антропологическата традиция [...]. Хумани-
тарните науки имат традиция, история на дебатите и школи. 
Познаването им е много важно за всеки сериозен изследовател... 
Когато говорят за нещо, те никога не го дефинират предвари-
телно. Например в случая с проекта на Генчо те не дефинират 
парадигмата на модерността, която използват както им 
падне... Цялата комунистическа епоха е обявена за предмодер-
на... Ако бяха направили минималните сериозни библиографски 
справки, никога нямаше да си позволят подобна идеологическа 
фриволност...1

Действително използването и дефиницията на понятията из-
глежда са в сърцевината на противопоставянето между експерти и 
представители на академичната наука. Следователно има конфликт 
между понятията in и понятията out.

отворено към Световните дебати

иновацията и бързото адаптиране на инструментариума от по-
нятия са представени от експертите на think tanks като основни 

предимства на техния тип изследвания в сравнение с академичните 
такива, които според тях „вече са извън играта“ и се оказват „неспо-
собни да произвеждат знание за българския преход“. Дискусията в 
Банкя противопостави „академици“ и „експерти“ по повод на дефи-

 1 Интервю с Д.Д.
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ницията и на библиографските извори относно две основни поня-
тия: „модерност“ (комунистическият период е представен от из-
следването на ЦСП като предмодерен) и „социален капитал“ (ака-
демичните социолози настояват върху нуждата да се вземат предвид 
и социолози като Бурдийо, а да не се ограничаваме с цитирането на 
имената на изследователите от мрежите на Световната банка).

По повод на критиката, отправена по време на конференцията 
в Банкя към проекта „Състояние на обществото“, че не е използ-
вал фундаментални изследвания за комунизма, сред които и това 
на Янош Корнай, които са имали реален принос за изучаването на 
социалните мрежи, наследени от тази епоха, един от участвалите в 
проекта експерти отговаря:

Време е да спрем да цитираме остарели понятия и дебати, как-
то например идеите на Корнай за комунизма, които са от осем-
десетте... Ако искам да науча нещо за прехода днес, мога да го 
направя само с помощта на изследванията на think tanks... Пред-
почитам да се задоволя с определението на социалния капитал 
така, както се използва в документите на Световната банка, 
макар и очевидно там да се цитират други автори като Път-
ман и пр... За пръв път правих теренно проучване, когато една 
американка ми даде хиляда долара, за да отида заедно с Асен Ба-
ликси да правим изследване в едно българско село... Ако трябва да 
избирам между понятията, които са в обръщение само в Бълга-
рия, и понятията квази-инструменти на социалното инженер-
ство, ще предпочета тези, които ме свързват с един по-широк 
дебат, опитвайки се да огранича концептуалния си апарат до 
най-скромните инструменти... Разбирам се по-добре с Дайнов 
или Гарнизов, отколкото с някои, които говорят „директно“ с 
Вебер или Бурдийо. Те са високомерни и не искат да слушат ни-
кого другиго...1

По-нататък в същия разговор интервюираният говори за ин-
формационната изолация на академичните изследователи, служей-
ки си с парадоксално твърдение:

 1 Интервю с И. Илиев.
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Знам например, че Иван Кръстев винаги е в течение на публи-
кациите за социалния капитал или по други теми. Хората от 
think tanks четат и се интересуват повече, отколкото пред-
ставителите на старите академични среди, които мислят, че 
могат да продължат да съществуват извън времето, чрез сте-
рилна критика... Това са хора, които четат непрекъснато и 
възпроизвеждат книги, но се чувстват ужасени от мисълта, че 
трябва да правят терен.

Видимият парадокс в този откъс поставя два проблема: ако 
едните четат повече от другите, то не е защото четат повече книги, 
а защото четат повече „полезни“ книги, които им дават информа-
ция за „дебатите в момента“; използването на прочетеното също 
изглежда различно: едните го използват като „терен“, докато дру-
гите само възпроизвеждат знание „в епруветка“. „Най-доброто че-
тене“ имплицитно се идентифицира и се смесва с теренната рабо-
та, и така дистанцията между данните и анализа им непрестанно 
намалява. (Други примери, особено проектът „България в XXI в.“, 
потвърждават, че често данните и тяхната интерпретация са опас-
но смесени в изследванията на think tanks, които представят като 
факти твърдения от идеологически характер.) Но както отбелязва 
Лиляна Деянова1, непрекъснатото приплъзване между „изследва-
не“ и „експертиза“ – при което експертизата ограничава идеологи-
ческата критика, а критиката ограничава технократската експерти-
за – е в природата на социологическото изследване, тъй като „ако 
цитираме Кант – експертизата без критика е сляпа, а критиката без 
експертиза е празна“. Затова противопоставянето им едно на друго 
– на позитивното знание (знанието на експертите) и на норматив-
ното знание (критическото знание на традиционните изследовате-
ли), стигматизирано като самодостатъчно, цели легитимирането на 
едното срещу другото и дори на едното за сметка на другото.

 1 L. Deyanova, „Les expertises à la croisée des chemins balkaniques“. – In: 
Jacques L. Boucher,  Joseph-Yvon Thériault (dir.), Petites sociétés et minorités 
nationales: enjeux politiques et perspectives comparées, Hull, Ottawa, 21–24 août 
2002, р. 420.
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Говорейки за методите, използвани за реализирането на един 
изследователски проект на ИПИ, който цели да изброи и да ана-
лизира пречките пред започването на бизнес, Йорданка Ганчева 
казва, че експертите привилегироват интервюта с представителите 
на българския бизнес и „ангажираното наблюдение“ (никой от тях 
няма специализация по социология или антропология) за сметка 
на desk reasearch-а (кабинетното изследване). Един друг откъс от 
разговора ми с младия експерт в ИПИ Мартин Димитров говори 
за същото противопоставяне между терен (превърнал се сякаш в 
поле, резервирано за експертите) и desk research (прашното бюро 
на учения) в изказване, което цели да легитимира едното, противо-
поставяйки го на другото:

Нашето знание не се добива чрез стерилно кабинетно изследва-
не (desk research), а чрез пътувания, конференции, обмен на идеи, 
непрекъснато следене на новите публикации на международните 
ни партньори... Накратко, ние непрекъснато сме на терена.

Отместването на смисъла на думата „терен“ такъв, какъвто е 
възприет в социологията и в антропологията, става още по-оче-
видно. В него се включват едновременно връзките с партньорите, 
пътуванията и конференциите, успоредно с изучаването на българ-
ската социална реалност и на книгите. Научните мрежи се смесват 
с мрежите на партньорите (голяма част от които спадат към кате-
горията на „донорите“).

Кабинетното изследване е описано като несвързано и дори 
като изключено от мрежите за информиране и за циркулация на 
понятията. Всъщност едно от основните обвинения, които интер-
вюираните от мен експерти на think tanks предявяват срещу акаде-
мичните среди, е изолацията им от потока на съвременните дебати, 
за разлика от самите тях, които обновяват понятията и дори биб-
лиотеките:

В ИПИ малко по малко започнахме да правим библиотека с книги 
по икономика, които не можеш да намериш на лавиците на тази 
в Икономическия... Трябва да запълва дупките в познанията на 
младите експерти, които завършват този университет и ид-
ват да работят при нас. (Разговор с Красен Станчев, ИПИ)
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Тази изолация и трудният достъп до книгите – до тези на съ-
временните автори и до забранените в научните библиотеки през 
комунистическата епоха – са потвърдени от самите академични из-
следователи. Конфликтът между двете твърдения обаче изглежда се 
концентрира върху определението на изолацията като изключване 
или самоизключване, с което се поставя въпросът за съществуване-
то на силово отношение между двете среди.

Припознавайки се често като „губещи“ в състезанието за нат-
рупване на конюнктурно знание, интервюираните, които се иден-
тифицират с интересите на фундаменталната наука, определят пре-
хода след 1989 г. като „период на диво първоначално натрупване на 
научен капитал“:

Академичните среди неправилно са обвинявани в изолация и дори 
в непродуктивност. Там, където се наливат пари в академични 
проекти, има много сериозни изследвания, натрупване на чудесни 
библиографии, които помагат да има последователност в нат-
рупването на знания... Академичните среди чисто и просто бяха 
държани настрана, обезкръвени от липсата на финансови сред-
ства. Трябваше да продължим да превеждаме актуални научни 
текстове без пари. (Л. Деянова)

По тази причина много академични изследователи се безпоко-
ят от навлизането на „рентабилните“ понятия (повечето от които 
оперират според икономически принципи) в полето на изследва-
нията, тъй като според тях този процес рискува да застраши на-
трупването на знания извън модите на проектите. Скъсяването на 
цикъла на живот на понятията в изследванията в света на проекти-
те е описано от Лиляна Деянова1, която в проведените от мен раз-
говори се определя като един от малкото социолози в България, ко-
ито продължават да се интересуват от Бурдийо, както и от неговите 
критици (като например М. Калон и други френски социолози).

Анализирайки проекта „Родопите – нагласи и потенциал за бъ-
дещо развитие“, тя констатира, че същите автори, които са положи-
ли много усилия за налагането на дискурса за идентичността и са 

 1 L. Deyanova, Les expertises..., op.cit.



376 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

се посветили на изграждането или поне на защитата на „помашката 
идентичност“, започват да говорят за трансгранични идентично-
сти, и дори за „метисаж“, както и за „трансгранична идентичност“ 
в смисъла на Аржун Ападурай1; или пък за „travelling cultures“ (в 
смисъла на Джеймс Клифърд2).

Това подчиняване на модите и на една световна вулгата, която 
извършва непрекъснат трансфер между институционалния жаргон 
и полето на изследванията по социални науки, вече е критикувано 
от редица автори, сред които Пиер Бурдийо3, Лоик Вакан4, Гийо5 
и т.н. В българския контекст Лиляна Деянова, вдъхновена от това 
международно критическо поле, изследва незакономерния транс-
фер на понятия като например „расизъм“ и „расова омраза“ (из-
ползвани в някои изследвания за описването на отношението меж-
ду българите и турското малцинство), underclass (бедните цигани 
или турци все по-често са представяни като underclass) и „антисе-
митизъм“ (тя критикува идеята за „раждането на български антисе-
митизъм“, непрекъснато противопоставяна на клишето за народа, 
спасил евреите по време на Втората световна война).

Тази употреба на понятията може да бъде наречена незаконо-
мерна и манипулативна, особено когато въпросните изследвания 
са поръчани и осъществени с цел да се подкрепи определено по-
литическо действие: легитимиране на правителствени решения, 
приемане на закони и т.н. Примерите, предложени от Деянова 
(цит.съч.), са трудове на университетски преподаватели, на НПО 
и на think tanks, които поддържат кампанията за приемане на за-
кон срещу расовата дискриминация, вдъхновен от препоръката на 
генералния секретар на ОССЕ, който съветва всички страни-кан-
дидатки за Европейския съюз да приемат такъв закон (нормализа-

 1 A. Appadurai, Modernity at large, Minnesota Univeristy Press, 1996, р. 244.
 2 J. Clifford, „Travelling Cultures“. – In: Cultural Studies. Изд. Lawrence Grossberg, 

Cary Nelson, Paula Treichler, New York, 1992, Routledge, р. 96–116.
 3 P. Bourdieu, „La nouvelle vulgate planétaire“. – In: Le Monde diplomatique, Mai 

2000, р. 6–7.
 4 L. Wacquant, Les prisons de la misère..., op.cit.
 5 N.Guilhot, The democracy makers..., op.cit.



| 377 Пета глава d изсЛеДването: основен заЛог на усПеха

ция на националните законодателства отгоре). В тези публикации 
терминът „расово насилие“ се използва в много широк смисъл и се 
прилага например в случая на бит от няколко българи турчин. Де-
янова се пита: „Турците са една десета от българските граждани, 
но в какъв смисъл те са „раса“?“ Политико-икономическата полза е 
мотив, признат и от интервюираните, който определя волята да се 
задават въпроси, знаейки предварително отговорите, или при всич-
ки случаи силно адаптирайки ги към институционалната поръчка, 
което дисквалифицира научната обективност на тези изследвания.

Политическият утилитаризъм и адаптирането на институци-
оналните препоръки в изследователски анализ са в противоречие 
с доминиращия дискурс на експертите на think tanks, които пре-
тендират за обективност на работата си, която ги различава от пра-
веното в миналото (вече показах големия идеологически залог на 
дихотомия минало/бъдеще в главата за прехода).

обективно,  
но СпоСобно да предСказва бъдещето

една от конфликтните точки между академичните изследователи 
и експертите в Банкя беше дефиницията на независимостта и 

на обективността на представените изследвания. В една от атаките 
си срещу проектите „България в XXI в.“ и „Езикът на лявото“ (при-
вличам вниманието ви върху непрекъснатото смесване на терми-
ните „изследване“ и „проект“), представителят на асоциацията на 
социо лозите Георги Димитров подчертава политизирания харак-
тер на тези изследвания, които според него „смесват аналитичните 
съждения и ценностните съждения“, докато „истинската наука е 
неутрална и не произвежда ценностни съждения“.

Стигматизирането на комунистическата епоха и противопос-
тавянето ѝ на всяка цена на демократичното настояще в проектите 
„Състоянието на обществото“ и „България в XXI в.“ чрез неправо-
мерни твърдения като „бившите комунисти си разделяха властта 
и парите“ или „учи, за да не работиш е комунистически лозунг“ 
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бяха критикувани от други интервюирани, представители на „ака-
демичните“ среди. В това те припознаха неолиберален дискурс, 
който си служи с противопоставянето на миналото, за да легити-
мира настоящите икономически и социални реформи. Начинът, по 
който интердисциплинарният екип на „България в XXI в.“ разделя 
обществото на „пасивни“ и „активни“, за да не говори за „бедни“ и 
„богати“, действително напомня за доминиращите мотиви на нео-
либералния дискурс, който разделя обществото на отговорни и 
безотговорни, на способни и неспособни, криминализирайки бе-
дните по начините, описани от Л. Вакан в анализа му на универса-
лизацията на понятието underclass1.

Опирайки се на опозицията модерно (западно) общество/
предмодерно (балканско) общество, изследването на екипа на 
Дайнов, според един от интервюираните (социолог от факултета в 
София), възпроизвежда „митовете на лошия балкански национали-
зъм, наследен от недемократичното и селското минало на региона“. 
В своя текст (цит.съч.) Лиляна Деянова говори и за внасянето на 
„стигматизиращи схеми“, които Ал. Кьосев свързва със синдрома 
на културите, които се самоколонизират2. Тя цитира автори като 
Роджър Брубейкър и Наумович3, които са провели по-детайлно из-
следване по този въпрос.

В отговорите си на академичните изследователи експертите 
говореха често за нуждата от ангажимент на политологическото и 
социологическото изследване: „Аз съм ангажиран политолог“ (А. 
Райчев, „Галъп“); „Изпълнявам гражданския си дълг“ (Е. Дайнов, 
ЦСП). Този дискурс на ангажираността обаче съществува успо-
редно с дискурса, претендиращ за обективност и независимост във 
всички ситуации. Как да си обясним този парадокс?

 1 L. Wacquant, Les prisons de la misère..., op.cit.
 2 A. Кьосев, „Notes on the Self-Colonizing Cultures“. – In: Bulgaria avantgarde, 

София, Salon Verlag, 1998, р. 137–145.
 3 S. Naumovitch, „The Balkan Butchers: myths and false notions about the 

desintegration of ex-Yougoslavia“. – In: Popova, К., Dimitrova, S. (ed.), Acts of 
the Balkanistic Seminar, Bansko, Blagoevgrad, University Press, 2000.
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анализирайки някои откъси от разговори с експерти на think tanks, 
в които същите обясняват основите на „обективността-независи-
мостта“ (двете често са използвани като синоними) на техните из-
следвания и анализи, констатираме, че независимостта не е възпри-
емана като резултат от липсата на ценностни съждения (либерални-
те ценности на демокрацията са считани за „обективно“ по-добри), 
нито като следствие от множество научни интерпретации или от 
използването на правилата на научното изследване такова, каквото 
се практикува в академичен контекст. Независимостта и обектив-
ността са част от етикета (запазената марка) на всеки think tank и 
са гарантирани най-вече от критерии от икономическо естество: 
финансова независимост от българската държава (главен аргумент 
във всички разговори), диверсификация на изворите на финанси-
ране (разговори с И. Кръстев, ЦЛС; К. Станчев, ИПИ), липса на 
корпоративно финансиране (разговор с А. Праматарова, ЦЛС), 
гаранции, дадени от одита на техните финанси и на управлението 
им, направен от международни фирми като KPMG (разговори с К. 
Станчев, ИПИ; Б. Тодоров, ЦИД; Д. Ивановски, ЦИР). Така ня-
кои дискурси идентифицират и дори смесват независимостта със 
счетоводната прозрачност. Финансовият одит от страна на между-
народни фирми е представен като „мултифункционална гаранция“, 
която доказва не само счетоводната прозрачност на think tanks 
пред западните донори, но също и политическата независимост на 
think tanks и обективността на тяхната продукция. Този формален 
критерий от счетоводен характер замества всякаква методологич-
на гаранция за начините на произвеждане на експертиза, без да 
пропуска да подчертае, че независимостта като запазена марка е 
предназначена за западните донори, които на свой ред трябва да 
се отчетат пред тези (по-високопоставени), които ги финансират, 
и да докажат, че поддържаните в България организации са достой-
ни за доверие. Това семантично приплъзване между обективност и 
прозрачност (на счетоводството и на функционирането) изглежда 
много показателно за отсъствието на каквато и да било публична 
сфера, способна да осъществява контрол, успоредно на този на до-
норите, на качеството и на реалната независимост на тези изслед-
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вания. Ако think tanks говорят за acountability (отговорността на 
този, който предава сметките), то тя съществува само в отношени-
ята им с донорите.

В множество разговори наративната схема за икономическо 
доказване на обективността и на независимостта се пресича с ар-
гумента за ефективността на предсказанията на изследванията на 
think tanks. Понякога, парадоксално, двете се смесват: „Обектив-
ността и независимостта произвеждат това: предсказаното в ико-
номическите доклади да се случва наистина“ (разговор с А. Бож-
ков, ЦИР). По време на продължителния ми престой в ИПИ имах 
възможност да коментирам с експертите на този think tank една 
вестникарска статия, в която се критикуваше докладът им за ико-
номически прогнози за 2003 г., обвинявайки го, че прилага позити-
вистки, спекулативен и псевдонаучен метод като циганска врачка. 
(Тъкмо бяха открили текста на сайта на mеdiapool.bg.)

Ето начинът, по който Г. Стоев (една от „звездите“ на икономи-
ческия анализ в ИПИ) аргументира подхода им:

Ако не предсказваме бъдещето, ще загубим влиянието си пред 
медиите... Ако няма бъдеще, няма смисъл. Прогнозата е наша-
та запазена марка. От нас се очаква да бъдем гурута, шамани... 
Знам, че тези прогнози не служат за нищо, но не може да се мине 
без тях. Ако дадено радио иска мнение за бъдещето и откажеш 
да дадеш, те изпотяват, докато го направиш...

Предсказанието само по себе си е несигурно, основано на смес 
от икономически индикатори и интуиция, но може да се припо знае 
и като „знание от извора“, с което разполагат единствено експерти-
те на think tanks, защото са близки с политическите среди. Следова-
телно предсказанието е опаковката за продажбата на информация:

Ако това, което предсказваме в изследванията, анализите и сце-
нариите ни се осъществи, тогава нашата експертиза се оказва 
достоверна и ние печелим доверието на донорите... Така през 
1996 г. информациите за развитието на българския външен дълг, 
които ние дадохме на чуждестранни банки като „Golden Sachs“ 
и „Salomon Brothers“, ни спечелиха доверието и уважението, с ко-
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ето се ползваме и днес, когато кандидатстваме по някой про-
ект. (Разговор с К. Станчев, ИПИ)

Трансферът на информация се осъществява като предсказание 
не само отвътре навън (както твърди К. Станчев), а също и обратно, 
от вън навътре, тъй като think tanks често са сред първите, които 
въвеждат дадена проблематика или понятие, които впоследствие се 
оказват в центъра на политическия дебат в страната (примерът с 
преувеличенията относно методите за борба против корупцията е 
интересен).

Така обективността се смесва с популяризирането на хипоте-
зи, които се самоосъществяват впоследствие, с което think tanks 
стават нещо като медиатори на бъдещето. Следователно става дума 
не за обективност, а за представяне, за илюзия за обективност, ко-
ято често е засилена от използването на математически модели, 
на емпирични таблици и статистики. В едно произведение, което 
анализира доминиращата роля на икономическите и математиче-
ските метафори в социалните науки, Венсан дьо Голежак1 описва 
поредица от парадигми на управлението (обективистка, функци-
оналистка, експериментална и утилитаристка), които привличат 
повсеместно изследователите по социология.

„Експерименталната парадигма“, която свързва идеята за терен 
и за емпирически данни с логиката на предсказанието (много силна 
връзка в дискурса на експертите на българските think tanks), вкар-
ва знанието като цяло в една предсказателска логика, макар и пред-
сказанията да се потвърждават само в рамките на един-единствен 
опит. Успехът на този метод в областта на физиката и на биологията 
според автора кара някои изследователи да го приравняват с науч-
ния подход избщо и да искат да го прилагат в науките за човека и за 
обществото.

 1 В статията на De Gaulejac, V. (2002),  „L’intervention, entre gestion et sociologie 
clinique“, р. 23–39. – In: Gaulejac (V.), Boulloud ( J-P) (ed.), Pratiques de la 
consultation: histoire, enjeux, perspectives, coll. Les Cahiers du laboratoire de 
changement social, Paris, 2002, L’Harmattan, р. 184.
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Правенето на математически модели (изолирането на даден 
брой променливи и параметри с цел да се измери дадена икономи-
ческа или социална реалност) се прилага в почти всички изслед-
вания на българските think tanks, включително и в тези, които не 
се занимават директно с икономически анализ: таблици, които из-
мерват „демократизацията“ и успеха на българския преход в голяма 
част от проектите на ЦЛС като например „Nations in Transition“, 
таблици, измерващи political constraints (политическите принуди) 
с оценки от 0 до 1 в проекта „Blue Bird“, в който тези цифри са ко-
ментирани и от тях са вадят заключения, без да се задава въпросът 
по какъв начин са получени, и т.н. Метафората за сценариите може 
да бъде сравнена с режисирането на модели, създадени с помощта 
на опростяването на променливи.

Както отбелязва Голежак, тук също става дума за употребата на 
„царски“ език, при който процесът на обективация се основава на 
математическите модели, позволяващи на експерта да каже „това, 
което му е удобно да каже, опирайки се на незащитимо доказател-
ство, основано на наблюдение на фактите и на „научен“ анализ на 
действителността, което превръща тези съждения в неподлежащи 
на дискусия. Следователно от експерта се очаква истинен дискурс 
за това какво трябва и какво не трябва да правим.

Математическият (или статистическият) аргумент фактически 
много често се свързва с икономическата област (считана за обек-
тивна сама по себе си): „Нашата критика [на социалистическия мо-
дел] не е политическа, тя е икономическа и обективна“ (разговор с 
Д. Ивановски, ЦИР). По принцип тясната специализация, „техни-
ческото“, най-вече в икономическата област, се използва от някои 
think tanks като аргумент за доказване на тяхната обективност (по-
голяма от тази на конкурентните think tanks):

Ние инвестираме време и ресурси, за да развиваме техническа 
експертиза по конкретни въпроси в икономическата и юридиче-
ската област, в областта на борбата против корупцията или 
законодателството, въвеждащо институцията омбудсман в 
България... също и за въвеждането на новите технологии. Следо-
вателно сме способни да предложим специализирана експертиза 



| 383 Пета глава d изсЛеДването: основен заЛог на усПеха

и да поемем големи проекти от Европейския съюз или от Све-
товната банка, без да си губим времето да се ангажираме поли-
тически... Лидерите на think tanks като Огнян Минчев и Иван 
Кръстев не са истински експерти, а идеолози, които използват 
времето си за медийно присъствие, вместо за изграждането на 
задълбочена техническа експертиза. (Разговор с Бойко Тодо-
ров, ЦИД)

Икономическият анализатор Мартин Димитров от ИПИ 
също изразява снизхождението си спрямо „есеистката продукция“ 
на ЦЛС.

Неутралността на икономическите аргументи, за която се пре-
тендира, ги превръща в природо-естествени императиви. Точно 
както и математиката (абстрактното представяне на реалността), 
приложена към организацията на обществото, поддържа илюзията 
за строгост и неутралност.

Както отбелязва Лиляна Деянова в една статия във в-к Кул-
тура (2001), трябва да се пазим от конюнктурната злоупотреба с 
понятието „рационалност“ и от „появата на нови форми на ираци-
оналност под булото на разума, когато математическата фикция за 
пазара става политическа програма за действие и публичните ин-
ституции са омаломощени; когато има пазар, но няма агора. А пуб-
личният дебат е за продан“.

продаваемо и комуникируемо

тук няма да се спирам на икономическото остойностяване на из-
следванията на think tanks (което анализирам в частта, описваща 

няколко важни аспекта на функционирането на пазара на проекти; 
там ще бъде описано с повече подробности позиционирането think 
tanks в повече или по-малко специализирани ниши). Така че тук ще 
се огранича само със споменаването на тази специфика на научната 
продукция от типа think tank.

Превръщането на знанието в „стока“ също е сред обвиненията, 
които някои представители на академичната социология отправят 
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към работните групи на think tanks по време на конференцията в 
Банкя. („Вашите опростенчески изследвания служат единствено за 
оправдаване на сумите, получени от донорите...“)

На критиката, определяща проектите им за „опростенчески“, 
експертите на think tanks отвръщат с аргумента, че комуникира-
нето също е цел на техните разработки: възможността за кому-
никиране на резултатите мотивира схематичното представяне на 
техните хипотези и резултати. И наистина, тъй като разработките 
на think tanks са предназначени за различна публика (политици, 
представители на бизнеса, медии, международни организации и 
в по-малка степен за академични изследователи), те се опитват да 
опростяват своите хипотези и заключения (които се превръщат в 
послания), както и аргументацията си (която често се ограничава 
до тесни примери или до „закупени“ от „фабриките за данни“1). 
Сommunication skills (способностите за комуникация) също са 
част от критериите при наемането на изследователи от think tanks, 
които са едновременно изследователи и медиатични фигури.

В един разговор експертът (senior fellow) на ИПИ Йорданка 
Ганчева разказва за подготвителните курсове за млади специали-
сти по икономика, които е следвала в „Coase Institute“ в Чикаго, 
основан от Роналд Коаз – икономист, който анализира цените на 
транзакциите и ролята на институциите като стимул или пречка за 
икономическото развитие2:

COASE Institute има мрежа за обучение на млади изследовате-
ли в целия свят... Учеха ни на техники за бързо комуникиране 
на резултатите и на теориите ни. Те наричат това elevator 

 1 С този израз Л. Деянова описва българските социологически агенции след 
1989. Вж. Л. Деянова, Полето на общественото мнение между „фабриките за 
данни“ и „фабриките за аргументи“, текст, в рамките на проекта за изследване  
„От мрежа в мрежа“, който описва социологическите агенции в България 
след 1989 г.

 2 Неговите теории принадлежат на икономическото неолиберално движение, 
което препоръчва по-малко държава и повече пазар. Неговият институт 
е също място за проучване, което се бори да реорганизира по нов начин 
теорията чрез експериментален опит на терена.
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communication: трябва да тренираш да разказваш всичко за пет 
минути и да успяваш да убедиш събеседника си в рамките на вре-
мето на едно пътуване с асансьор.

Дори think tank като ЦАИ, който претендира, че има много 
по-академичен подход от този на своите събратя, инвестира време 
и енергия, за да разработва и прилага пиар стратегия, определяща 
поредица от таргет групи (журналисти, медиатични интелектуал-
ци, донори, представители на международните институции в Бъл-
гария и т.н.). В документа, посветен на маркетинг стратегията на 
Центъра1, се казва, че тя трябва да бъде разгърната чрез коктейли и 
други публични срещи, да привлича евентуални спонсори чрез ре-
довно отпечатване на брошури, на афиши и на различни рекламни 
материали, чрез поддържането на интернет сайт и т.н.

Маркетингът на идеите се превръща в централен аспект на из-
следванията, правени от изследователите в think tanks, чиито ком-
петенции се доближават до тези на рекламните агенти: продажбата 
на политическите идеи или на праховете за пране се преподава и се 
практикува по подобен начин.

езикът на проектите

езикът на проектите е тема, по която може да се напише цял 
докторат. Рroject langage, който произхожда от project English, 

функционира без промяна – или в рамките на езика-приемник 
(българския) като превод, който съдържа директно привнесени 
термини, за които не съществува местен еквивалент. Задълбочено-
то изучаване на някои ключови думи, както и на реалностите, които 
им съответстват (като think tanks, НПО и т.н.), на полупреводите 
на други (като таргет групи, фокус групи и т.н.) или на преводите 
на понятия като policies (преведено на български като политики) и 
governance (преведено като управление, управляемост) всъщност 
биха били друг начин за изучаването (чрез семантични анализи и 

 1 Вътрешен документ.
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целево насочени разговори) на ролята на think tanks като медиа-
тори на прехода с оглед на това, че езикът действително е един от 
най-мощните двигатели на социалната и политическата промяна 
след 1989 г. Би било интересно де се изучи дори и хипотезата за 
съществуването на език на прехода (на преходите) като едно от ва-
жните семантични полета на project langage. С други думи – да се 
види как парадигмата на демократизацията и на democracy agenda 
функционират като langage paradigm и langage agenda.

Тук ще се ограничим до няколко кратки забележки и примери.

В началото няколко думи за мястото на английския във версия-
та му project English. Тъй като повечето от изследванията на think 
tanks са предназначени за ползване само от донорите и от някол-
ко други международни организми, за които английският е новата 
lingua franca, те въобще не могат да бъдат намерени на български. 
Едно бързо търсене из интернет сайтовете и библиотеките на think 
tanks доказва това твърдение. Изследователите, за които английски-
ят е задължителна компетенция и които го практикуват „on a daily 
basis“1 (всекидневно), в повечето случаи дори не се опитват да пре-
веждат и остават потопени изцяло в контекста на project English.

Тази инерция на езика може да бъде илюстрирана с един кра-
тък анекдот за смяната на афиша, съобщаващ за дебата „Антили-
берализъм и терор“ в „Червената къща“. След като си тръгнах от 
дебата между И. Кръстев и В. Тодоров на 14 декември 2004 г. в при-
съствието на други експерти от българските think tanks и на уни-
верситетски преподаватели, се спрях пред афиша на входа и реших 
да го взема, за да си спомня за събитието и да го използвам в док-
тората си. Когато откъснах листа A4 забелязах, че отнасям две вер-
сии на същия афиш, като втората е корекция на първата. Сравних 
ги набързо и установих, че първата версия съдържа цели изрази на 
английски и че текстът, който обяснява темата на дебата, е превод 
от английски (който очевидно е бил използван и при други случаи). 
Освен изразите на английски, които във втората версия бяха преве-

 1 Израз, често използван такъв, какъвто е в интервютата.
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дени на български, първата версия съдържаше серия от правопис-
ни грешки и неумели изрази. Те свидетелстваха, че наистина става 
дума за бърз превод. Можеше също да се предположи, че не става 
дума за конкретен превод, а че авторът мисли първо на английски, 
а после на български.

Няма нужда обаче да се превръщам в детектив, за да покажа 
други примери, при които преводът не е скрит, а тъкмо напротив 
– желан. Следващият откъс от представянето на конференциите, 
организирани от ЦИД в рамките на проекта на GDLN  „Управле-
ние и антикорупция“, е само един от многото примери за текстове 
на think tanks, в които преводът на български на дадени термини е 
придружен от термина в оригинал:

Целта на семинара е да предложи на участниците възможност-
та да споделят познанията и опита си в областта на „доброто 
управление“ (good governance) и борбата против корупцията.

продължавайки краткото представяне на project language, ще е 
интересно да разграничим две семантични полета на неговата упо-
треба: 1. Цялата система от понятия, които описват процеса на реа-
лизация на даден проект, от project application (писането на молбата 
за финансиране и аргументирането на проекта) до project evaluation 
или assesment (оценка на резултата). 2. Съдържанието на research 
papers (изследванията), които покриват множество теми и полета.

Тези две полета обаче не са напълно отделени. Изучавайки до-
кумента на проекта „България в XXI в.“ забелязваме чести преми-
навания от поле 1 в поле 2: думата „проект“ е използвана, за да се 
обозначи изследователският проект „България в XXI в.“, както и за 
да се обърне внимание на „проекта за отворено общество“, „про-
екта за европеизация“ и „проекта за модернизация“ на България. 
Към тези два „проекта“ се прилагат „изследователски стратегии“ 
(поле 1) както и „стратегии за запазване на демократичния дневен 
ред“ (поле 2). Също така research agenda на поле 1 съответства на 
„политическия дневен ред на отвореното общество“ от поле 2. Така 
анализът на реалността все повече се идентифицира с изучаваната 
реалност, като се намалява дистанцията между езика и изследова-
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телската методология, от една страна, и обекта на изследване, от 
друга. Думата „проект“ е един вид семантична ос на трансфер на 
проектната култура към цяла поредица от обществени и изследо-
вателски полета.

Третата серия от бележки се отнася за това, което в предго-
вора на книгата Бележки по линия (представяща изследването по 
проекта „Агора“ на „Висеншафтсколег“ в Берлин) Иван Кръстев 
нарича „интерзони“: „местата на превод, местата, в които култура-
та се предоговаря и преобразува в локално знание във връзка със 
стратегиите и интересите на локалните актьори“1. Research papers 
на експертите на think tanks, разположени между глобалния език 
(социополитическа реалност) и локалния език (социополитическа 
реалност) са представени в този тип наративни схеми на глокал-
ното2 като „интерзони“ на трансформация на езика и на знанието, 
„сравними с летищата, лагерите за бежанци и с метрополите“.

Има също и места, където се появява това, което А. Ападурай3 
нарича различни форми на имагинерно локално (етнопейзажи), на 
повторно усвояване на знаците в обращение чрез идентичностни 
стратегии, в които те се смесват с други пластове на субективни 
референти, свързани с наследените знакообразуващи матрици, с 
което се ограничава процесът на хомогенизиране, предизвикан от 
глобализацията.

Но тази интерпретация се спира съвсем накратко на режимите 
на контрол, характерни за функционирането на света на проектите 
и на глобализацията, и един вид съгрешава заради липсата на ана-
лиз на realpolitik на новия световен ред. Опитът от моя терен сочи, 
че иронизирането и интимизирането на дадени понятия като „про-
ект“ („правим проектче за донорче и готово“), outsorting („наех 

 1 И. Кръстев, Под линия. Социалните науки и другият век, София, 2001, Факел, 
стр. 7–15.

 2 Вж. също L. Deyanova, „The Pragmatical Turn as Seen by the ‘Locals’ “. – In: The 
humanities and Social Sciences on the Periphery: Sciences or Technocratic Instruments, 
Mirovni Institute, Lyubliana, 2007.

 3 A. Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, 
Paris, 2001, Payot, р. 322.



| 389 Пета глава d изсЛеДването: основен заЛог на усПеха

outsorting чистачка за офиса“), primaries („скоро ще му организи-
раме праймариз“) и т.н. се осъществяват само в частната сфера и за 
момента не пораждат никаква ефикасна символна съпротива срещу 
доминиращия дискурс на международните елити, защото са извън 
институционализираната критическа сфера, за която ще говоря 
по-нататък в изложението. Тъй като изследванията на think tanks в 
повечето случаи са предназначени, както вече посочих, за четене в 
чужбина, усилията за превеждането им са минимални.

Неслучайно в предговора на Бележки под линия Иван Кръстев 
настоява върху утопическото изключение (един вид „носталгия по 
бъдещето“), което тази книга представлява, тъй като „тя не се изда-
ва на нито един друг език, освен на български“, но все пак нейните 
статии „ще останат нещо като бележки под линия на един невъзмо-
жен проект“. Преговорите, за които тези изследвания претендират, 
са извън текста – те са интегрирани в текста само за да служат на 
доминиращите аргументи. Предговорът на Бележки по линия всъщ-
ност ни дава да разберем, че крайният резултат от преговорите в 
интерзоната на проектите и на дебатите за антикорупцията, където 
се срещат натискът отдолу за повече демокрация и натискът отгоре 
за повече пазар, е релегитимирането на „Вашингтонския консен-
сус“. Можем да се запитаме и дали понякога „натискът от долу“ не 
е всъщност натиск, насърчен и стимулиран чрез стратегии отгоре. 
Както вече показах в главата за парадигмата или за демократичната 
приказка, самото гражданско общество функционира като дискур-
сивна фикция, дублирана от една институционална реалност, коя-
то е инициирана и контролирана в голяма степен от йерархичните 
мрежи на света на проектите.

2. мрежите на медиаторите

след като описах няколко аспекта на смисъла и на функциони-
рането на изследването (research) на think tanks, противопос-

тавено на академичното изследване (с помощта на проведените от 
мен разговори, които показват конфликтните точки между тези два 
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свята), сега ще се опитам да опиша как на практика изследването, 
както то се разбира и практикува от think tanks, се налага като мо-
дел в областта на социалните науки.

Социалните науки се явяват един вид интерзони за преговори 
относно езика и практиките, но се оказват в по-слаба позиция и за-
това губят все повече и повече икономическата и критическата си 
автономия. Изследователите, които се стремят да измислят собст-
вени стратегии за финансово и символично оцеляване, неизбежно 
се интегрират в изследователските мрежи на света на проектите.

ограбването на академиЧната легитимноСт

Макар и по-горе да скицирах отношенията между академичния 
свят и света на проектите като конфликтни точки между две 

различни концепции относно това що е изследване, трябва да отбе-
лежа, че голям брой от експертите на think tanks заемат академични 
и университетски постове, а по-голямата част от академичните из-
следователи участват в research projects на мрежите на think tanks.

Директорите на think tank-овете ЦАИ и ИРМИ, Александър 
Кьосев и Огнян Минчев, са ръководители съответно на катедри-
те по културология и по политология в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. Директорът на Института за социална 
интеграция Живко Георгиев е социолог в катедрата по социология 
в същия университет, а пък академични социолози като Петя Ка-
бакчиева, станала и член на съвета на директорите на „Отворено 
общество“, участват активно в изследователските проекти на ЦАИ, 
ЦЛС и пр.

Често обаче взаимопроникването и взаимозависимостта меж-
ду тези два свята са описвани от интервюираните, свързвани с ин-
тересите на Академията, като „ограбване на легитимността и на 
интелектуалните ресурси“, „обир“, който не предполага обмен на 
взаимна облага, а съотношение на силите, при което финансова-
та и символичната власт са ясно на страната на think tanks. Така, 
интегрирайки в проектите си имената на социолози и на други 
признати сред академичните среди изследователи, think tanks си 
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осигуряват интелектуална застраховка на собствените произведе-
ния, интелектуална витрина, която засилва позициите им пред до-
норите. Понякога изследователите са канени да произведат „само 
част от крайния продукт“: те могат да използват цялото си ноу-хау, 
методология и научна библиография; но след това работите им се 
прикачват към един голям текст, който налага собствена идеологи-
ческа надстройка (интервюираните използват марксистките тер-
мини, противопоставящи „база“ и „надстройка“). Когато говори 
за участието си в проекта на ЦЛС „Blue Bird“, Aлександър Кьосев, 
който е и съдиректор на ЦАИ, се причислява към интересите на 
академичното изследване и подчертава, че е професор и универси-
тетски изследовател. С произвеждането на част от policy paper-а за 
балканските идентичности „Is SEE identity possible? “ в рамките на 
проекта NEXUS, той казва, че се е опитал „да внесе академичен ко-
ректив“ на политическия волунтаризъм, с който се изграждат нови 
политически идентичности. Той обаче признава, че това е възмож-
но само благодарение на прибавянето на „лека надстройка от думи 
и понятия, признати от донорите“. Без „този компромис“ изслед-
ването не може въобще да бъде реализирано, защото ЦЛС е дого-
ворил финансирането на проекта, а „Висеншафтсколег“ в Берлин 
супервизира резултатите, налагайки от самото начало няколко тео-
ретични и практически условия за работата на мултинационалните 
интердисциплинарни екипи.

„Кражбата на академична легитимност“ може да приеме раз-
лични и сложни форми, които тук няма да бъдат изучавани сис-
тематично. Ето още един кратък пример, взет от коментарите на 
един социолог по адрес на създаването на „Институт за изследване 
на близкото минало“, чиято цел е да подготвя разработки за изуча-
ването на комунистическата епоха, за да може да „се предотврати 
повторното легитимиране на тази епоха“ вследствие на забравата 
и непознаването на фактите. Институтът успява да привлече „едни 
от най-добрите изследователи... хора като Еленков, Везенков и т.н., 
които умеят да работят с архивите и не пестят методологическите 
усилия“. Директорът му Ивайло Знеполски е един от най-известни-
те университетски културолози. Това, което притеснява лицата, с 
които разговарях, обаче, е финансирането на института от страна 



392 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

на личности като Дими Паница и Светослав Божилов1, две имена 
с биографии и позиции на борци против „връщането на комуни-
зма“, което ги определя като част от десния либерален елит. След 
„края на прехода“, когато битката срещу комунизма и опозицията 
комунизъм/демократични ценности изгубиха дискурсивната и по-
литическата си сила, донори като Паница, които са били свързвани 
с инициативи с голям идеологически заряд, се превръщат в спон-
сори на „неутрални“ изследователски проекти.Но и като такива те 
работят идеологически2.

Мотивирани от финансовия (през 2007 г. средната месечна 
заплата на един изследовател или университетски преподавател 
в България не е по-голяма от двеста евро) и от символния (пара-
доксално, участието в мрежите на think tanks засилва авторитета в 
академичните среди) аспект, изследователите се съгласяват на този 
тип компромис и постепенно възприемат целите или ключовите 
думи, за които вече говорих.

Според интервюираните от катедрите по социология и поли-
тология в Софийския университет, работещите отдавна в универ-

 1 Директор на „Сибанк“, член-основател на „Глобална България“, близък до 
кръговете на в-к „Капитал“ и до ЦЛС.

 2 „Липсата на проучвания в сферата на комунизма в България и липсата на 
публикации, които да изследват и оценяват този период от съвременна, 
либерална и демократична гледна точка, са не само основата на абсолютна 
липса на дебат в обществото, но са и признак за наличието на нарастващо 
безразличие към историята от страна на младите поколения. Също така това 
е и причината за важни пропуски и изменения на учебния процес в училища-
та [...] съзнанието на обществото не е точно структурирано относно това, 
което е позволено, и това, което не е, за това, което отговаря на автентичната 
стойност на демократичния живот, и това, което не е. Във всекидневието си 
се сблъскваме с феномени, които в различни области се опитват индиректно 
да възстановят събития, личности или културни събития, свързани с кому-
нистическия режим. Естествено, можем да твърдим, и то не безпричинно, 
че става дума за отделни случаи, които се натрупват и объркват българския 
обществен живот и образованието на младото поколение. Така обаче се 
появяват поколения без никакво историческо наследство“. (Откъс от интер-
нет сайта на Института, www.minaloto.org; текстът съществува в сайта и на 
английски).
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ситета запазват мястото си в него и едновременно с това посвеща-
ват много време на проектите extra muros, докато по-младите се 
ориентират в кариери в социологическите агенции, НПО и think 
tanks, както и към административни кариери или към кариери в 
чужбина. Кариерата на университетски изследовател не е привле-
кателна нитo във финансов, нито в символичен аспект, което за-
труднява усилията за възпроизвеждане на академичните компетен-
ции и общности.

Правя всичко възможно да мотивирам студентите си, да ги на-
уча на работни методи и да им предоставя труднодостъпни 
текстове. Но след като завършат, те не могат или не искат 
да останат в университета. (Л.Д., социолог в Софийския уни-
верситет)

„Кражбата на легитимност“ приема също и формата на парази-
тиране на дадени проекти, които временно заемат университетска-
та или академичната рамка.

Налагат ни асоцииране или временни структури, които органи-
зират проектите, намират финансиране по Шестата рамкова 
конвенция на ЕС или от другаде, използвайки марката на наше-
то партньорство или на нашата приемна структура, и най-на-
края вземат по-голямата част от парите, без да инвестират 
в нашите все по-бедни и стари структури... (Д.Д., социолог в 
Софийския университет)

Други примери са показателни за мощни финансови инжек-
ции в някои университетски структури, целящи да използват тех-
ния статут. Такъв е случаят с Българската политологическа асоци-
ация, която в момента е финансирана от германската политическа 
фондация „Фридрих Еберт“ (един от най-големите think tanks в 
Европа).

И накрая, добиването на университетски звания извън уни-
верситетската и академичната административна рамка също е един 
от важните проблеми, които според интервюираните „обезстой-
ностяват нашия статут и усилия на изследователи“. Цитираният от 
повечето от тях пример е този с професорската титла, с която ди-
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ректорът на ЦСП Евгений Дайнов винаги подписва статиите и из-
следванията си, без някога да е ставал университетски професор.

Много е продуктивен, снася стотици страници от идеологиче-
ските си подизследвания годишно. Той е един от професорите 
„in translation“, загубил е професорската си степен, превеждайки 
титлата си от английски на български1 [алюзия за филма „Lost 
in translation“] и непрестанно се афишира като член на общото 
събрание на Оксфордския университет. (В.Г., професор в Со-
фийския университет)

Изследователите от think tanks като Дайнов (ЦСП), Гарнизов 
(ЦСП), Кръстев (ЦЛС) и т.н. нямат фундаментални научни публи-
кации, но претендират за академична легитимност, особено когато 
се представят в чужбина. Представителите на фундаменталната на-
ука гледат на това с неодобрение. Фактът, че Иван Кръстев печели 
постдокторална стипендия във „Wissenschaftkolleg“, Берлин, без да 
има защитена докторска степен, се интерпретира като знак за съ-
ществуването на двойни стандарти, които от една страна дисква-
лифицират академичния ценз, но пък си присвояват легитимността 
му.

Академичният свят се представя като ограбен – взети са му 
символичните ресурси, без да се инвестират обратно в универси-
тета финансовите ресурси, произведени на гърба на неговата леги-
тимност. Стратегиите за оцеляване на Академията се разпадат на 
индивидуални стратегии, които заплашват възпроизвеждането на 
науката като институция и способността ѝ да излъчва критическата 
мисъл.

 1 Преподавател на английски е „Professor“.
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изСледователСките мрежи  
и мрежите на дебатите

„истинските дебати се случват извън стените на университе-
тите“, ми каза един от интервюираните, участващ на среща-

та в Банкя. Говорехме за социалните науки.
През годините на прехода изследователските сътрудничества 

и дискутирането на резултатите им прогресивно се изнасят от уни-
верситета към мрежите и местата, непосредствено свързани със 
средите на think tanks. Интердисциплинарните изследвания между 
катедрите по културология, социология, политология и икономика 
често се осъществяват в рамките на проекти на „Отворено обще-
ство“ и на think tank-овете ЦАИ, ЦЛС, ИПИ, ЦСП, ИРМИ и т.н.

„Червената къща“, създадена по инициатива на Институт „От-
ворено общество“ в София и на културната мрежа „Gulliver Clearing 
House“ (Амстердам) през 2002 г., е много интересен пример за пре-
местването на научните дебати, които все повече се смесват и бър-
кат с културните, обществените, политическите и медийните деба-
ти. Тази асоциативна институция предлага прояви в областта на 
изкуството и на мултимедията, заедно със семинари по икономиче-
ска история на XIX и ХХ в. Програмата ѝ е огледало на преплитане-
то на академичните и артистичните мрежи с тези think tank-овете в 
България. „Червената къща“ се ръководи се от съпругата на дирек-
тора на ЦЛС Иван Кръстев, Десислава Гаврилова, и от бившата ѝ 
колежка в Центъра за изкуствата на „Отворено общество“1, Цвете-
лина Йосифова. Тя започва също да играе и ролята на институт за 
обучение, прикрепен към театралната програма на Нов български 
университет (по примера на think tank-а ЦСП) и предлага магис-
тратури в областта на психо-социалните артистични практики.

Изучаването на нейната програма е интересен начин за ана-
лизирането на различни културни и университетски среди, които 
гравитират около „Отворено общество“ и think tank-овете ЦЛС и 

 1 Една част от екипа е образувана от бивши колеги на Центъра по изкуства на 
„Отворено общество“.
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ЦАИ, чиито експерти са привилегировани участници в семинари-
те, конференциите и дебатите, организирани от „Червената къща“, 
с което структурират политическата и културната ѝ ориентация.

Мрежата отворено общество–ЦЛс–Цаи

анализирайки отчетния му доклад за 2002 г. констатираме, че мно-
зинството от участниците в дебатите на това „алтернативно“ място 
са от ЦЛС: Иван Кръстев, Йонко Грозев, Деян Кюранов, Стефан 
Попов и т.н., по теми като войната в Ирак, Слободан Милошевич и 
трибунала в Хага, антисемитизма в България и новите популизми. 
Те обаче не се представят със статута си на програмни директори 
на think tanks, а като политолози (Иван Кръстев, Деян Кюранов), 
адвокат и член на Хелзинкския комитет (Йонко Грозев) и фило-
соф (Стефан Попов). Трябва да отбележим, че експертите на ЦЛС 
Йонко Грозев и Румен Аврамов (който е член и на ЦАИ) са част от 
консултативния комитет на „Червената къща“, председателстван от 
културолога от Софийския университет Ивайло Дичев.

Както Петя Кабакчиева (социолог от Софийски университет, 
директор на board of trustees на „Отворено общество“) и Алексан-
дър Кьосев (културолог в Софийски университет, бивш директор 
на ЦАИ и бивш член на Съвета на директорите на „Отворено об-
щество“), така и Ивайло Дичев е един от най-известните изследо-
ватели в дебатите и семинарите на „Червената къща“. Подобно на 
тях, и той често участва в проектите на „Отворено общество“ още 
от началото на прехода. Приятелството му с Иван Кръстев (ЦЛС), 
с Владислав Тодоров (член на консултативния съвет на ЦЛС) и с 
Александър Кьосев (ЦАИ, до 2006) датира още от времето на ин-
телектуалната група „Синтез“ (1987–1988) и на инициативи като 
„Balkan Civic Network“ (началото на деветдесетте години на мина-
лия век). Така, анализирайки отношенията между няколкото име-
на-stars на „Червената къща“, констатираме, че те успоредно с това 
са свързани и с изследователски проекти на „Отворено общество“, 
на ЦАИ, на ЦЛС и т.н.

Тази мрежа, която работи с асоциирани университетски екс-
перти и с експерти на заплата, поддържа редовни отношения и с 
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артистичните и литературните среди, присъстващи в „Червената 
къща“. Забелязваме имена като тези на писателя Георги Господинов 
(член на board of trustees на „Отворено общество“ и преподавател 
по съвременна българска литература в Нов български универси-
тет), Лъчезар Бояджиев (мултимедиен артист), Красимир Терзиев 
(артист и body builder) и други артисти, фотографи, критици и пи-
сатели. Тези преплитания на мрежи подсилват не само индивиду-
алните и колективните стратегии на асоциираните изследователи 
и на експертите на think tanks, но също и някои кариери в областта 
на изкуството и на литературата, които се ползват от реклама и от 
привилегирован достъп до финансирането и международните про-
яви.

Други представени кръгове
ако си представим мрежите от личности, включени в дебатите на 
„Червената къща“ – която използваме като огледало – като концен-
трични кръгове, гравитиращи около най-вътрешния кръг („Отво-
рено общество“–ЦАИ–ЦЛС), получаваме картина на взаимопро-
никванията между средите на think tanks и другите социо-профе-
сионални мрежи и среди. Нека представим една нагледна схема на 
тези кръгове:

Най-близко до най-вътрешния кръг („Отворено общество“–ЦАИ–
ЦЛС) е този на експертите от другите think tanks, които участват в де-
батите и семинарите в „Червената къща“, представяйки се със статута 
си на изследователи:

 Политологът Огнян Минчев (ИРМИ), философът-икономист 
Красен Станчев (ИПИ), политологът Евгений Дайнов (ЦСП), 
социологът Андрей Райчев (Галъп), социологът Живко Георги-
ев (IIS) и т.н, както и много други младши експерти от същите 
тези институции;

 Представители на медиите като журналиста в БиТиВи (телеви-
зионен канал, приближен до СДС и до ЦЛС) Георги Корита-
ров;

 Представители на политическия свят: министри, партийни ка-
дри и т.н. Трябва да отбележим, че понякога университетски 
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преподаватели и изследователи, които работят също и в струк-
турите на think tanks, участват в дискусии като представители 
на политическите партии (в дебата „Политическите употреби 
на Европа“ Таня Буруджиева, професор по политология в Со-
фийския университет и член на think tank-а IIS, участва като 
представител на Българската социалистическа партия);

 Представители на академиите и на други чуждестранни институ-
ции;

 Университетски изследователи от катедрите по културология 
(Г. Каприев, К. Янакиев, И. Знеполски и т.н.), по социология 
(Г. Димитров, Л. Деянова и т.н.), както и политолози, истори-
ци, философи и икономисти от Софийския университет, от Нов 
български университет и от Университета за национално и све-
товно стопанство.

Представителите на изброените по-горе групи често участват 
заедно в даден дебат. Смесването на средите е придружено от смес-
ване и на жанровете, което е много добре илюстрирано от заменя-
нето на термина на модератор с тази на „интелектуален диджей“ 
(дали това не е постмодерна ирония) в семинари, които са извест-
ни като академични, като например този на Ивайло Дичев и Петя 
Кабакчиева за отношението Глобално/Локално (програма 2006).

алтернативна или доминираща мрежа
В един разговор директорът на ЦЛС Иван Кръстев казва, че „де-
батите и семинарите в „Червената къща“ се опитват по някакъв 
начин да продължат тази артистична и постмодерна свобода на 
интелектуалните дискусии на групата „Синтез“, но не е точно съ-
щото“. Промяната може би се крие във факта, че „Червената къща“ 
не е дисидентско или полудисидентско образувание. Напротив, тя 
е в сърцевината на новите форми на дебат, изкуство и изследване, 
които съдържат едновременно доминиращия дискурс и критиките 
към него: там можем да срещнем и хора, които пораждат дискурса 
за раждането на българския антисемитизъм, и други, като Лиляна 
Деянова, които критикуват този дискурс (вж. дебата „Има ли про-
блем с антисемитизма в България?“).
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Тези прояви, които са лесно достъпни за публиката, съдържат 
голям заряд демократична отвореност. Дори се случва академич-
ните дискусии да бъдат изкарвани от обичайното си русло зара-
ди провокативни реплики на маргинални интелектуалци. Така се 
случи една декемврийска вечер през 2006 г. например, по време на 
доклад в рамките на семинара на Румен Аврамов (ЦЛС, ЦАИ) по 
проекта на ЦАИ „Роли, идентичности и хибриди“.

Вашите тези са постмодерен балон в духа на постживковизма... 
Тъжно е. Способни ли сте да правите изследвания, които не са 
финансирани от някого?

Тази реплика, дошла от дъното на залата, принадлежеше на ес-
тета и писател Л. Милчев, чийто вид на денди, златен часовник и 
папийонка го отличаваха от останалата публика, съставена предим-
но от университетски преподаватели, студенти и представители на 
някои НПО. Възприета като вербална агресия – главно защото 
повдига един тъй чувствителен проблем като финансирането, – ре-
пликата предизвика също толкова радикални отговори от страна 
на Александър Кьосев и Петя Кабакчиева, подчертаващи факта, че 
М. Милчев не принадлежи на легитимния кръг на дебата:

Не, не мога да правя изследвания, без да съм финансиран... Освен 
това ви познаваме много добре от VIP Brother. Вие сте обект на 
нашите изследвания... (Александър Кьосев)

Познавам някои от вашите текстове и съм ви гледала по VIP 
Brother... На кого си мислите, че се опитваме да се харесаме с на-
шите изследвания? Мислите ли, че знаем точно какво очаква от 
нас „Висеншафтсколег“ в Берлин [гарант и оценител на проекта 
пред донора – фондацията „Фолксваген“]? За щастие съвремен-
ният свят е изтъкан от конфликти между множество бюрокра-
ции... (П. Кабакчиева)

Острата публична реакция на двамата изследователи, които 
държат да оправдаят научната си деонтология, прикрива тревоги и 
притеснения, които често са споделяли в разговорите си с мен. Ко-
гато говореше с мен за политиките на „Отворено общество“, Алек-
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сандър Кьосев критикуваше непрекъснатото адаптиране на прио-
ритетите на института към волята и настроенията на основателя 
му Джордж Сорос, което застрашава развиването на дългосрочни 
приоритети и инициативи от страна на grass-root agents (местни-
те агенти) в областта на науката и образованието. Той разказваше 
с разочарование за натиска, който оценителите на академичното 
и финансовото функциониране на проекта „Роли, идентичности 
и хибриди. Институционалните култури в Югоизточна Европа в 
контекста на Обединена Европа“ от Висеншафтсколег са упражня-
вали върху ЦАИ и неговите директори (Александър Кьосев и Ди-
ана Мишкова): броейки часовете, прекарани от тях в Центъра и в 
Университета, тези оценители са стигнали дори дотам да обсъждат 
възможността да поискат от тези двама изследователи да напуснат 
университетските си постове, за да „заслужат заплатите си“ в рам-
ките на проекта.

По време на цялото ми проучване всъщност бях свидетел на 
този двоен дискурс. Критичните гледни точки (за политиката на 
донорите, за някои доминиращи понятия и т.н.) бяха споделяни 
само в частен контекст. Изследователите, които си позволяват от-
крити критики, които се опитват да играят ролята на медиатори 
между академичния свят и света на проектите, постепенно са на-
казани и маргинализирани. Други пък, макар че са интегрирани в 
„системата“ като членове и служители на think tanks или като екс-
перти, асоциирани по конкретни проекти, носят в себе си посто-
янни конфликти и най-накрая губят ентусиазъм или започват да се 
„провалят“.

Това се случва главно когато те осъзнаят, че нямат възможност-
та да „сърфират свободно“. Защото, макар и някои мрежи като тези, 
представени в „Червената къща“, да изглеждат отворени и алтер-
нативни, те стават доминиращи и ексклузивни чрез способността 
си да привличат финансиране, да имат привилегировани връзки с 
чуждестранните академични институции, с другите международни 
актьори, а също и със света на медиите и на политиката. И в крайна 
сметка чрез способността си да включват и да преработват други 
академични и социални мрежи.
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Тези, които остават в своя ъгъл и продължават да правят нау-
ка, вече не съществуват: техните разработки, колкото и да са 
брилянтни и новаторски, вече не се цитират в изследванията 
на техните колеги от think tanks; те впрочем не се цитират ни-
къде в академичния свят, който вече е фрагментиран отвътре... 
Нямаш избор, ако искаш да съществуваш, трябва да си част от 
мрежите... (Разговор с Д.Д., социолог)

Деструктурирането – фрагментирането на академичния свят – 
част от който (Академията на науките) замръзва като клиентелист-
ка структура, зависеща изцяло от държавата, докато повечето от 
изследователите от университета принадлежат към мрежи на света 
на проектите – в крайна сметка достига до положение, при което 
натрупването и циркулирането на знанието стават все по-случай-
ни. Съревнованието между мрежи и индивидуални изследователи 
прави невъзможни стратегиите за посредничене между тези мре-
жи, защото те са в пряка конкуренция за контакти и финансиране:

Кандидатстванията за финансиране се подготвят така, че да 
дадат на екипа по проекта всички възможни предимства, кое-
то автоматично означава да се изтрият всички позовавания 
на конкурентни изследвания. Достигаме до положение, в което 
непознаването или не-четенето на различни изследвания по една 
и съща тема се превръща в структурна логика на изследовател-
ския процес в България. (Разговор с Д.Д., социолог)

Тези, които успеят да натрупат голям мрежови капитал обаче, 
имат възможността да се движат свободно и да участват и в други 
мрежи. Спиралата на изолирането работи и в обратната посока в 
геометрична прогресия. Така академичното поле се преобразува в 
празна черупка, морално напусната от голям брой изследователи, 
чиито знания и изследователски способности са конвертируеми в 
света на проектите на think tanks. Тяхното принудително „дезерти-
ране“, ускорява разрушаването на университетския свят като авто-
номна институция, лишавайки го още повече от способност та му 
да селекционира и да се възползва от ресурси за независимост и 
съпротива срещу функционирането на света на проектите, който 
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вече влияе директно на развитието на темите и на методите на ака-
демичното изследване. Сред последствията на това съотношение 
на силите можем да отбележим и изчезването на някои области на 
фундаменталната наука, както и монополизирането на теми като 
прехода и паметта за комунистическата епоха от мрежите на про-
ектите.

Давам няколко кратки примера от моите разговори с румън-
ския професор Андрей Плешу и В.Г., преподавател в СУ „ Св. Кли-
мент Охридски“.

диктатът на модите

преди 1989 г. роденият в Букурещ през 1948 г. Андрей Плешу 
е професор по история на религиите и по философия в Ака-

демията на изкуствата в румънската столица. Като интелектуалец-
дисидент Чаушесковият режим го заточава в село Тескани и му за-
бранява да публикува. След 1989 г. той е един от основателите на 
„Institut for advanced studies-New Europe College“, а по-късно пома-
га за създаването на подобна институция в България: академичния 
think tank „Center for Advanced Studies“.

Андрей Плешу влиза и в румънската политика като министър 
на културата (1990–1991), а после и като министър на външните 
работи (1997–1999). От 2000 до 2004 г. той е член на Национал-
ния съвет за изследването на архивите на Секуритате, но напуска 
тази позиция, протестирайки срещу политическия натиск, упраж-
няван над участващите в проекта. До юни 2005 г. той е съветник по 
външна политика на президента Бъсеску. Откъсът, който предста-
вям, е част от интервю, което взех през 2003 г., по време на участи-
ето му в една среща на ЦАИ, където е член на управителния съвет. 
Този откъс е интересен, от една страна, защото говори за неговата 
биография на интелектуалец и на политик и показва социалния и 
политическия ангажимент на бившите интелектуалци-дисиденти в 
Източна Европа, и от друга, защото изразява идеите си за силата на 
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света на проектите. Този разговор сравнява като в огледало ситу-
ацията преди 1989 г. (налагане на изследователските теми отгоре, 
кастриране на румънския академичен елит) и новата „диктатура“ 
на модите и на изискванията на западните донори:

След 1989 г. много интелектуалци приеха да влязат в полити-
ката. Не можехме да оставим пак политиката на политиците, 
старата политическа класа беше неупотребима. Така и приех 
този кръст, но в крайна сметка това не е нормално за един ин-
телектуалец. После исках да стана зрител, макар и винаги да ис-
ках да участвам. Когато пишех книгата за ангелите през 1992 
г. във „Wissensсhaftscolleg“ в Берлин, констатирах, че подобна 
институция би била много полезна в нашите източни страни. 
Комунистическият режим разрушаваше всички алтернативни 
елити, включително и интелектуалните... Ето защо на прехода 
му липсваха човешки ресурси, ето защо преходът се извършваше 
само с решения, спуснати отгоре.
Ролята на ЦАИ е да помага за формирането на новите елите 
в Източна Европа. ЦАИ функционира по модела на Станфорд: 
поканва се академичен елит от целия свят в полуформална об-
становка и му се дава възможността да дебатира, да променя 
проектите. Копирахме Берлин и основахме такава институция 
в Букурещ, каним хора от цяла Югоизточна Европа. Помогнах 
също и за създаването на подобен център в България. Сътруд-
ничим си много добре, правим обмен на млади изследователи и 
т.н.
Не, не сме think tank като този на госпожа Пипиди, която само 
изпълнява поръчки на донорите. Ние сме академичен think tank. 
Насърчаваме индивидуалната свобода на изследователя. Преди 
1989 г. имаше предварително определени теми. Точно това ис-
каме да избегнем... Да, признавам, че днес също съществува една 
много негативна тенденция. Нашите западни спонсори искат 
да работим по trendy (на мода) теми. Има техника за получава-
нето на субсидии: слагаш малко малцинства, малко роми, малко 
gender studies и нещата се нареждат. Ако имаш нещастието да 
се занимаваш със средновековна история или с Месопотамия, 
работата ти е свършена. Така изчезват множество фундамен-
тални полета на социалните науки. Авторите, занимаващи се с 
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Ранното християнство, трябва да преформулират проектите 
си в стила „Демократичният преход при Ранното християн-
ство“ или „правата на човека при Ранното християнство“... 
[смее се]. Да, смешно е и е малко тъжно, нали? Длъжен си да 
използваш лицемерие и хитрини, да вмъкваш по някоя и друга 
думичка. Понякога дори си длъжен да каниш изследователи из-
вън схемите, за да запазиш универсалността... Университетът 
трябва да бъде запазен. Тъжно е да попаднем в плен на нова идео-
логия. Европейските институции не обичат много да получават 
проекти извън темите, които те самите предопределят. На-
шите приятели на Запад отново невинно обезглавяват нашите 
елити...

В разговорите ни с изследователи, участващи в програмите на 
ЦАИ в България, се потвърждава съществуването на същата ло-
гика, която се налага чрез принципа на финансирането и на кон-
трола чрез комитети, съставени от представители на институции-
те, гаранти за research agenda-та и за управлението на проектите. 
Решението кои теми и кои изследователи ще получат академични 
стипендии и място в проектите на ЦАИ, не се определя само от 
компетенциите на екипа на местното ръководство.

Екстернализирането, износът на академични изследвания към 
мрежите на think tanks не успява да обнови новаторските спо-
собности на автономното изследване. Посредничеството между 
академичния свят и света на изследванията, за което think tanks 
претендират, а и осъществяват реално, в крайна сметка води до по-
ложение, което напомня това отпреди 1989 г., когато социалните 
науки са подложени на натиск, за да прилагат предварително изра-
ботени идеологически понятия и не са в състояние да произвеждат 
оригинални интерпретации на местната реалност.

Говорейки за социологията след 1989 г., В. Данчев1 констати-
ра:

 1 V. Danchev, „The Sociology – facing the non-classical dilemma – between the 
„media activity“ and the „scientific inactivity“: Transformation of the sociological 
legitimacy. – In: The humanities and Social Sciences on the Periphery: Sciences or 
Technocratic Instruments, Lyubliana, 2007, Mirovni Institute.
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Важното в случая е, че българската (местната) социология въ-
обще не пораждаше нови понятия, които да обяснят новите ре-
алности. И дори и да имаше възможността, тя не можеше да 
участва задоволително в европейски дебат, целящ да формулира 
адекватни изследователски критерии и индикатори. Оттук 
следва, че социалното е било „обозначавано от а-исторични ка-
тегории като „мъжката“ и „женската култура“ и т.н. Знание, 
което не можеше да служи като инструмент за разбирането на 
конкретната заобикаляща среда... Директното използване на 
предварително формулирани приоритети е един от факторите 
за безразличието на повечето български изследователи по соци-
ални науки по отношение на горещите теми, защото донорите 
често избират проблеми, които не са или не изглеждат належа-
щи.

Тhink tanks, които, както вече отбелязах, след 2000 г. все по-
вече претендират за ролята на износители на местното знание 
към мрежите на глобалното знание, се явяват векторите на норма-
тивността на международния език на проектите, облечен в думи 
като „обмен“, „взаимодействие“ и във всички останали термини 
на „глокалния“ дискурс. Дори често повтарящият се мотив, кой-
то представя метода им за произвеждане на знание като начин за 
адаптиране към императивите на спешните обществени и поли-
тически проблеми, е оспорен от констатацията на увеличаващото 
се равнодушие на техните изследователски приоритети (research 
agendas) към реалните проблеми на населението. Това е така, тъй 
като целите на проучванията, това, което Данчев нарича „ready-
made research problems“ (предварително изработени теми за 
изследване), не са определени от местните нужди, а от външни 
моди.

Знанието за прехода е подчинено на същите принуди. Директ-
ният му корелат – изследванията на „комунистическото минало“, 
станали модерни в цяла Централна Европа, където израстват част-
ни институти (понякога наричани академични think tanks), които 
изучават комунистическата епоха – също се явява монополизиран 
от проекти и инициативи, родени извън академичния свят. В Бълга-
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рия Лиляна Деянова1 публикува критична статия за някои от тези 
инициативи. Обсъждайки това монополизиране на знанието и на 
паметта за миналото, тя си задава въпроса за официализирането на 
различните демократични институти чрез международно полити-
ческо, но и академично признание. Ето как В.Г., професор в Софий-
ския университет, коментира тази тенденция:

През последните години всякакъв род институти, наречени не-
зависими, монополизират знанието за комунистическото ми-
нало и памет. Изследванията на историците извън мрежите 
са маргинализирани и не се цитират. Това е много опасно, тъй 
като вместо да ни спасяват от амнезия, тези инициативи тък-
мо напротив, цензурират всяко мнение и всяка памет, излизащи 
извън рамката, продиктувана от императивите на донорите... 
Независимостта им е пълна илюзия.

Позицията на интервюираните, които се идентифицират с ака-
демичния свят тук, е представена схематично, за да скицира някол-
ко места на напрежение, без да влиза в сложните конкретни случаи, 
които са тема за едно по-пространно изследване. При това е ин-
тересно да се запитаме накратко за начина, по който университет-
ските изследователи се отнасят към комунистическото минало на 
собствената им специалност. Съществувала ли е автономна научна 
сфера в областта на социалните науки преди 1989 г.?

между миналото и бъдещето

изследването на Л. Деянова2 върху пет разказа-наративни схеми 
за българската социология преди 1989 г. (героическа, нихилст-

ка, реформаторска, микроисторическа и стимулираща безпри-
страсност), събрани сред българските университетски социолози 

 1 Л. Деянова, Резолюциите за паметта и историците за резолюциите. – Обек-
тив, София, февруари 2007 г.

 2 L. Deyanova, „Les combats pour la sociologie: La sociologie en Bulgarie après 
1989 –cinq récits“. – Transitions, 2001, vol. XLII, n°1, р. 187–195.
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през 2006 г., предлага интересен поглед към социологическите ин-
терпретации на „комунистическото минало“. Ще се спра най-вече 
на микроисторическия разказ, с който се отъждествява и самата 
Деянова. За да обясни защо социологията не е била само контроли-
рано и идеологическо пространство, пространство на подчинение 
на директивите и на структурите на властта, този разказ говори за 
позицията на интелектуалеца като „чужденец“ (в смисъла на Зимел 
и Шютц) и на социолога като „двоен чужденец“. За разлика от В. 
Данчев, който интерпретира тази позиция като бягство от режима 
в един енигматичен език и в едни изолирани практики, Деянова и 
Коев (цитиран от Деянова) считат, че все пак става дума за форма 
на саморефлексия на модерното общество, което, изтласкано от 
нормалното всекидневие на социологията, започва да съществува 
в интелектуалните групи. По този начин през седемдесетте и през 
осемдесетте години на миналия век социологията формира пуб-
лични микропространства и защитава една критическа автономия 
в модерния смисъл на думата. В началото социологическият живот 
се развива в едно властово пространство с патерналистка рамка, 
което възпроизвежда структурата на авторитарния политически 
модел. Но зоните на автономия, нишите, които започват да се поя-
вяват, позволяват на едно ново поколение социолози да прави ис-
тинска социология, а не идеология. Според Деянова и Коев тези 
зони са пространства на поколения и на общности. Те самите при-
надлежат към това поколение и защитават тъкмо тази автономия 
на науката срещу нахлуването на новите идеологически и псевдо-
научни практики на think tanks, а не старите структури на науката, 
свързани с властта. Те споменават например за „известния“ Марк-
сов семинар, който е успял да изработи теория за всекидневието, 
правейки синтеза между философията на Маркс и феноменологич-
ната социология на Шютц, както и усъвършенствайки методоло-
гическите си инструменти с помощта на етнометодологическите 
техники на Гарфинкъл, Сикурел и т.н.

Намирам елементи от този микроисторически разказ в много 
от разговорите с моите интервюирани, които защитават същест-
вуването на същия този феномен в историческите науки, и дори в 
много идеологизираните катедри като тази по „научен комунизъм“, 



408 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

която започва преобразуването си в катедра по политология доста 
преди 1989 г. Без да идеализират периода преди падането на Сте-
ната, който е белязан от вездесъщ контрол (включително на прос-
транствата на свобода), извършван от властта, тези разкази свиде-
телстват за съществуването на опит за критическа наука, който е 
формирал критерии и подхранва и днес осъзнаването на нуждата 
от нова съпротива. Директорът на академичния think tank ЦАИ 
A. Кьосев също свидетелства за чувството за загуба на критичната 
публичност. Макар и да е успял да преобразува своя академичен 
капитал в новите изследователски мрежи на think tanks, той не се 
счита за спечелил от прехода.

С моя приятел Иван Кръстев сме си говорили за политическите 
термини winner и loser, за спечелилите и загубилите от прехо-
да. От чисто формална гледна точка аз съм истински winner. В 
сравнение с моите колеги от университета имам доста по-голе-
ми приходи, международни връзки, пътувам в чужбина, участвам 
в различни изследователски проекти и т.н. Разбира се, не мога 
да се сравнявам с някои големи winner-и на прехода, разполага-
щи с много пари, власт и връзки, за които само мога да мечтая. 
Става дума за относителна печалба в рамките на една в крайна 
сметка академична дейност.
Въпреки това моето усещане е, че чисто психологически принад-
лежа по-скоро към загубилите, защото цялото поколение, с кое-
то бях свързан, преживя много тежко промените. Повечето от 
моите приятели и колеги затъпяха или тръгнаха в други посоки, 
защото животът ги потисна. Някои дори станаха престъпни-
ци. Но най-голямата и най-интересната част напусна Бълга-
рия. Аз в общи линии се занимавам с това, което ме интересува, 
но няма публичност, няма хора и пространство. С младото по-
коление е проблематично – съществува дистанция не защото са 
слаби, напротив, много са интересни, но не е същото да си обгра-
ден само от млади хора. Спечелих нещо, но загубих друго. Това, 
което загубих, за мен има голяма стойност, огромна. Затова 
напуснах „Отворено общество“, както и Нов български универ-
ситет, където основах катедрата по нова българска литерату-
ра... НБУ се оказа повече предприятие, отколкото университет. 
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Несъвместимостта между интересите на предприятието и мо-
ите академични утопии завърши с конфликт1.

„Поколенческите общности“, за които говорят Деянова и 
Коев, всъщност са разбити от стратегии за индивидуално оцеля-
ване и за състезание между мрежи. Дори успехът на спечелилите е 
с горчив привкус, предизвикан от осъзнаването на безвъзвратната 
транс формация на ролята им на изследователи и интелектуалци. 
По-нататък в същото интервю Кьосев говори не само за загубата 
на публика и публичност, а и на събратя от същото поколение, но 
също и за изчезването на свободното време като време за творе-
не. Той казва, че дейността му на изследовател (четене, писане) все 
повече се замества от административни и представителни задачи. 
Така промяната на дефиницията на научния труд (research), за ко-
ято говорихме в началото на тази част, води и до промяна на роля-
та и на работата на изследователя и на преподавателя. Участието 
в различни инициативи (конференции, дискусии, дебати, медии и 
т.н.), независимо от научното им качество, става задължително, за 
да си осигуриш трайно място в мрежите. Значителна енергия (пъ-
тувания, мейли, телефони и т.н.) отива за поддържането на връзки, 
както и за усъвършенстването на техниката на писане на проекти 
и на молби за финансиране, които да са напълно адаптирани към 
очакванията на донорите, с всички необходими „пароли“.

Така голяма част от експертите, директори на think tanks, про-
дължаващи да бъдат преподаватели и администратори в универ-
ситета, пренебрегват задълженията си към студентите (понякога 
става дума за отсъствие от над 50% от часовете) и запазват пост-
овете си на администратори, без да влагат нужното усилие в делата 
на академичните структури. Те остават на тези влиятелни постове 
само благодарение на силата на мрежите, в които участват.

 1 През 2006 г. вследствие на вътрешен конфликт А. Кьосев също напуска ди-
ректорския си пост на академичния think tank ЦАИ (Център за академични 
изследвания).
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нов българСки универСитет (нБу)

Без да се връщам към създаването на НБУ (1991), което вече опи-
сах в главата, посветена на люлката на гражданското общество, 

напомням, че става дума за първия университет-НПО в България, 
създаден по инициатива на Джордж Сорос.

Начело на университета е Богдан Богданов, който дълго вре-
ме заема и длъжността председател на „Отворено общество“. НБУ 
е едно от невралгичните места на мрежите на българските think 
tanks: голяма част от експертите на think tanks преподават там. 
Университетът участва активно в проектите на think tanks и самият 
той организира поредица от проекти, финансирани от мрежите на 
чуждестранните донори на think tanks (Open Sociey Fund, USAID, 
„Фрийдъм Хаус“, „Нашънъл Ендаумънт фор Демокраси“ и т.н.). 
ЦСП и „Червената къща“ са част от децентрализираните изследо-
вателски институти на НБУ. Политическата му академия, която има 
за цел да обучи „бъдещите политически елити“ без значение каква е 
политическата им принадлежност, събира на едно място експерти 
на либералните think tanks и на новосъздадените леви think tanks 
като Института за социална интеграция. Политическото училище 
на НБУ е създадено по идея на Дими Паница и е част от мрежа-
та училища, ръководени от Съвета на Европа, които се намират в 
бившите комунистически страни и бившите съветски републики. 
Това училище е финансирано главно от USAID и от американските 
фондации и има за цел да формира в духа на демокрацията и на то-
лерантността кадри, произлизащи от всички партии, представени в 
Парламента. Към двупартийния консенсус, който е в сърцевината 
на преподаването там, се добавя и едно институционално обърква-
не: дипломите в училището се дават от Съвета на Европа, който 
покровителства тази инициатива, финансирана от американските 
фондации, част от които са близки до консервативната десница1.

Обръщам внимание на случая НБУ, защото начинът му на 
функциониране и хибридната му структура: университет, think 

 1 Такъв е случаят с фондации като „Фрийдъм Хаус“ и „Heritage Foundation“.
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tank и частно предприятие, се оказват доминиращи парадигми на 
прехода и в останалите академични и университетски институции 
в България.

Както се отбелязва в отчетния доклад на университета за ака-
демичната 2005–2006 г., петнадесет години след създаването му 
„НБУ доказва, че либералният модел за университет функционира, 
когато бъде разделен на подмодели, които, на свой ред, се осъщест-
вяват под формата на проекти“. Тази академична институция се хра-
ни както от таксите на студентите си, така и от частните донори. Тя 
е и първият университет, който въвежда реформата на дипломите 
по англосаксонски стандарт: по програмите на НБУ се подготвят 
специалисти, бакалаври, masters, а отскоро и доктори на науките. 
Интердисциплинарността на преподаването, кредитната система, 
дистанционното обучение и принципът life long learning (учене 
през целия живот) са въведени и с помощта на различни центро-
ве, които са част от самия университет. Всички официални доку-
менти на НБУ рекламират качествата му на успешно предприятие: 
подобряването например на образователните услуги за студентите, 
които са считани за клиенти, свободни да избират „индивидуални 
пакети“ знание и ноу-хау, за да станат приспособими и конкурен-
тоспособни на трудовия пазар. Луксозните му брошури и интернет 
сайтът му представят курсовете като продукти, опаковани като по-
дарък: сред тях откриваме оригинални курсове и програми, като 
например „Художествени програми със спортна тенденция“, „Аз 
като роля“, „Рефлексия“, „Рефлексия и личност“, „Тестиране“, „Тяло-
то като аксесоар“ и т.н.

Там откриваме всички знаци за това, което Кристиан дьо 
Монтлибер определя в книгата си Знание за продан1 като феномен 
на разрушаване на дисциплинарните светове от интердисплинар-
ната идеология, което ги прави пропускливи за директни влияния 
от страна на света на проектите и на бизнеса. НБУ е превърнат в 
„супермаркет от единици, които могат да бъдат капитализирани“. 
Изследователският му модел също е зает от модела за реализира-

 1 Christian de Montlibert, Savoir à vendre, Paris, 2004, Raison d’agir, р. 68.
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не на проекти: кандидатстване, писане на молби за финансиране, 
сключване на договори и оценяване на продукта и т.н. Оценяването 
дори е превърнато в отделна наука на кочто е посветен специали-
зиран център. Там се подготвят системи за тестиране на изпитите 
(продаваеми на други университети), както и системи за оценка на 
преподавателите, прилагани отскоро и в държавните университе-
ти.

Книгата на Монтлибер, както и изследването на Лиляна Дея-
нова всъщност позволяват да се разбере как НБУ се оказва един от 
медиаторите на новия модел за правене на изследвания и за препо-
даване в България. Този модел, който навлиза във Франция чрез на-
стоящите реформи на образованието и на изследването, всъщност 
е следствие от една международна доктрина. Тя се формира в пери-
ода от 1985 до 1995 г. като един вид консенсус между социолози, 
привърженици на постмодерния възглед за света, шефове на мулти-
националните фирми и експерти от различни международни аген-
ции. Тази доктрина, прокарана чрез докладите на международни 
организации като ОСРЕ, ЮНЕСКО и Световната банка1, е приета 
също и от Лисабонската стратегия на Европейския съюз (Лисабон, 
24 март 2000 г.) и Болонския процес, започнат през 1998–1999 г. с 
цел да се изгради европейско пространство за висше образование 
преди 2010 г.

Освен мобилността на студентите с помощта на стандартиза-
цията на дипломите, Болонският процес има и идеята, основана на 
опита на образователната система в Съединените щати, да се на-
сърчи мобилността на учените и на практиците, които временно 
са събирани в общи екипи по определени проекти (императив на 
спешността). Скоро тази доктрина ще успее да създаде „общество 
на знанието“. То ще бъде осъществено чрез децентрализиране, во-
дещо до заместване на финансирането от държавата с финансиране 
от бизнеса, фондациите и неправителствените организации, спо-
ред модела на „управление“, който вече е станал официална доктри-

 1 Например докладът „Организация за сътрудничество и икономическо раз-
витие“/OCDE, 1998, стр. 109.
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на на Европейската комисия. Става дума за една нео-корпоратист-
ка идеология, при която договорът замества закона. В дългосрочен 
план тя осъжда автономията на университетската институция, 
която доминиращият дискурс (медийният) обвинява в неподвиж-
ност и в откъснатост от реалността. Статутът на интелектуалците, 
техните демократични организации, начинът им на действие и на 
мислене се явяват архаични, неадаптирани и опасни за новия со-
циален ред. Икономическият критерий е доминиращият критерий, 
който се въвежда в университетското и академичното поле, за да се 
неутрализират съпротивителните му сили1.

Така като пионер на този нов модел на знание, НБУ участва 
активно в популяризирането и прилагането на тези принципи, 
в това число и организирайки международна конференция в Со-
фия през 2006 г. на тема „Образованието и научното изследване в 
обществата на знанието“2. Българските участници, независимо от 
политическата и дисциплинарната им принадлежност, се съгласи-
ха, че Европа закъснява в състезанието с американските универ-
ситети на световния пазар на знанието, защото администрацията 
и националните държави блокират предприемаческата дейност на 
европейските университети3. Те заявиха, че Болонският процес 
е особено полезен за посттоталитарните страни в преход, защо-
то ги задължава, с политически средства, да отчитат направените 
реформи. Наистина българската изследователска и образователна 
политика и нейният Фонд за научни изследвания (подобна инсти-
туция – Национална агенция на научните изследвания, беше офи-
циално лансирана и във Франция през 2007 г.) са подложени на 
постоянен международен контрол. Една оценка (2006), направена 
от International Review Panel (цит. от Деянова), с препоръките си 
наистина утвърждава практиките и начините на функциониране 
на дезинституционализираните изследвания, практикувани в НБУ, 

 1 Montlibert, op.cit., р. 119–120.
 2 Вж. L. Deyanova, „A ‘New Paradigm’...“, op.cit.
 3 Заключения, публикувани в българското списание Критика и хуманизъм, 

2006, №1, София, стр. 363. Цитирано от Л. Деянова, пак там.



414 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

think tanks и други частни институции, които се явяват същински-
те медиатори на прехода към новия модел на знанието.

Този преход е теоретизиран от един от най-цитираните авто-
ри в докладите на международните образователни институции, 
Майкъл Гибънс1. В книги като The New Production of Knowledge той 
приветства фундаменталната промяна на ролята и на произвежда-
нето на знание, преминаваща от Модел 1 (моделът на Хумболтовия 
университет, с разграничени дисциплини и йерархична организа-
ция) към Модел 2 (характеризиран от интердисциплинарността, 
приложимостта на знанията, хоризонталните и гъвкави структури, 
можещи да бъдат изнесени извън стените на Академията, от систе-
мите за контрол и за оценка, водещи до по-голяма социална и ико-
номическа отговорност на актьорите, до икономика на знанието, 
ориентирана към печалбата).2

Преходът към „новото производство на знанието“ обаче не 
може да бъде изолиран от всички други преходи (икономически, 
политически и т.н.), които се случват в българското общество и 
пораждат друга форма на организиране на обществото. В следва-
щата глава, анализирайки ролята на експертите на think tanks като 
медиатори в политическата и икономическата област, както и пов-
семестното им всекидневно присъствие в медиите, забелязваме до 
каква степен социалните науки и идеологическите и структурните 
промени, които ги характеризират, са свързани с протичащите по-
литически и икономически процеси.

 1 M. Gibbons, The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and 
Research in Contemporary Societies, Лондон, 1994, Sage, цит. от L. Deyanova, 
„A New Рaradigm...“, и C. Monlibert, Savoir à vendre, L’enseignement supérieur et 
la recherche en danger, Paris, 2005, Raisons d’agir, р. 141.

 2 Вж. подробната и уместна критика на Л. Деянова (цит.съч.) и други автори 
като Schinn, които тя цитира в своето проучване, що се отнася до теориите 
на Gibbons, Nowotny и Scott.



глава 6 

медиаторите: акушери на новото 
българСко общеСтво

1. в Служба на новата икономика

Всички български think tanks посвещават част от дейността си 
на експертиза в областта на прехода към пазарна икономика. 
Те внасят теории и икономически модели и изнасят информа-

ция и анализи, които предоставят на чуждестранните инвеститори. 
Техните връзки с националните и чуждестранните икономически 
среди обаче не се ограничават само до анализите и до изследвани-
ята. Проектозаконите, които пишат, лобирането, икономическите 
мрежи, в които участват, както и медийните кампании, които някои 
от тях провеждат, особено в областта на борбата против корупци-
ята, ги превръщат в агенти на преобразуването на икономическата 
среда в страната.

Моят анализ се опира основно на: проучването ми в ИПИ 
(януари–февруари 2003); поредицата от разговори с експерти, 
консултанти, с български администратори, представители на Бъл-
гарската народна банка и с експерти от български банки с чуждес-
транно участие; годишните отчетни доклади на think tanks като 
ЦИД, ЦИР, ИПИ, ЦЛС и ИРМИ и изследването на директора на 
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ЦЛС Иван Кръстев, „Странното преоткриване на корупцията“1, 
което се занимава с логиката на кампаниите против корупцията, во-
дени от Световната банка, USAID, Transparency International и т.н.

вноС на парадигми, изноС на информация

Българските think tanks, особено тези, които са специализирани 
в икономическата област (ЦИД, ЦИР, ИПИ и т.н.), играят ва-

жна роля в трансфера на знание и на икономически практики, целя-
щи да преобразуват българската икономика в пазарна икономика, 
отворена към инвестициите на международните икономически ак-
тьори. Техните намеси са и конкретни, диктувани от моментните 
желания на някои международни икономически актьори, и дълго-
срочни, въодушевени от философията на международните органи-
зации, които насърчават определен тип структуриране на междуна-
родното икономически поле (USAID, Световната банка и т.н.).

Още от първите години на прехода ЦИД започва да публику-
ва сборници с икономически текстове и да организира семинари 
и обучения за представителите на българския бизнес. Там се пуб-
ликуват статии за всички области на икономическия преход, раз-
бран като технология, която трябва да бъде приложена. Сборни-
кът „Икономическите реформи по света“ (София, 1996) е типичен 
пример за трансфер на икономическо знание чрез избор и превод 
на статии от списанието на американския think tank „Center for 
International Private Enterprise“. След това подобни издателски дей-
ности се предприемат от всички български think tanks.

 1 И. Кръстев е автор на серия от статии и книга по темата за борбата срещу 
корупцията: „Странното преоткриване на корупцията“. – В: Под линията, 
социалните науки и другият век, Факел, София, 2001, стр. 79–105; И. Кръстев, 
„Странното преоткриване на корупцията“. – In: Unintended Сonsequences, 
Elkana, Dhardendorf, Neier, CEU Press, 2008; „The missing incentive: corruption, 
anti-corruption, and reflection“, стр. 275–311. – In: „East“–„West“ cultural 
encounters, „Изток-Запад“, Sofia, 2004; Shifting obsessions: Three Essays on the 
Politics of Anticorruption, CEU, 2004. 



| 417 Шеста глава d меДиатори и акушери на новото БъЛгарско оБщество

но ако тези дейности се надяват да породят резултат в дългосро-
чен план, то някои медийни кампании, замислени с подкрепата на 
експертите на think tanks, функционират в средносрочен и дори в 
съвсем краткосрочен план. Те целят например въвеждането на Ва-
лутен борд, реформата на данъчната система, приемането на закони 
против корупцията и т.н., въздействайки на общественото мнение 
и на политическия контекст в страната.

Понякога се случва също експертите на think tanks да се намес-
ват в медиите по съвсем конкретни поводи, за да защитават интере-
сите на дадени икономически актьори било по политически причи-
ни, било като платени консултанти (или и двете наведнъж). Така през 
април 2001 г. директорът на ИРМИ Огнян Минчев (който впрочем 
не разполага с никаква легитимност на икономически експерт) об-
винява министър Петър Жотев, на страниците на Mediapool, в са-
ботаж срещу интересите на американските компании „Entergy“ и 
AES. Според експертa Жотев пречи на фирмите, свързани директ-
но с Дик Чейни (президент на „National Energy Policy Development 
Group“) да сключи инвестиционен договор за електрическите цен-
трали „Марица“ 1 и 3. Според Минчев причината е, че министърът 
поддържа интересите на руската компания „Атом енерго“, което 
обрича България на „опасна зависимост“ от Русия и най-вече пре-
дизвиква недоволството на Съединените щати (които са обещали 
да финансират предизборната кампания на СДС, на когото Огнян 
Минчев е един от привилегированите експерти)1. В действителност 
консултантската работа и неформалната помощ за икономическите 
групировки се практикуват от повечето лидери на think tanks, но 
очевидно достъпът до детайлите е много деликатен и труден.

след като споменах накратко за намесата на think tanks в образо-
ванието, медиите и консултантската дейност, ми се струва важно 
да се спра по-подробно, изследвайки ИПИ, на законодателното 
лобиране. То е в сърцевината на директния трансфер на икономи-
чески практики и показва ролята на медиатори на експертите на 

 1 Вж. статията на Т. Пеева, в-к „Сега“, 24 април 2001 г.
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think tanks. Писането на проектозакони в икономическата област и 
лобирането на тези проекти в парламента в действителност са едни 
от основните дейности на think tanks като ЦИД, ЦИР и ИПИ.

Създаването на пазарна икономика, както казва директорът на 
ИПИ К. С., минава през „намаляването на икономическата роля на 
държавата“1.

Експертите на ИПИ, които сами казват, че са ученици на 
Хайек, се обявяват за „създатели на новата българска икономика“ 
(разговор с Г. Стоев, ИПИ). Според Красен Станчев фактът, че 
през 1993 г., не дълго след създаването си, ИПИ „печели състеза-
нието на Световната банка за реализирането на проект за закон за 
пазара на ценни книжа в България срещу експертна група, работе-
ща към Франкфуртската борса“, му позволява да спечели доверието 
на българските икономически и политически актьори, както и това 
на международните организации, които и след това продължават да 
му поръчват изработването и на други проектозакони.

Много експерти на ИПИ потвърждават, че think tank-ът полу-
чава поръчки за писане на проектозакони „под формата на проекти, 
финансирани от чуждестранни донори“ (разговори с Асенка Хри-
стова, Петя Платиканова, Красен Станчев). Те цитират множество 
примери: проектозакона за облигациите (поръчан чрез проект, 
финансиран от „Джърман Маршал Фонд“, реализиран с помощта 
на българо-американския инвестиционен фонд и защитен в парла-
мента от депутата Шипилов); проектозакона за ипотеките (финан-
сиран от „Джърман Маршал Фонд“); проектозакона за защитата на 
частната собственост (финансиран от USAID) и т.н.

Случвало се е дори, заради „постигнати успехи“, българският 
think tank да печели подобни проекти в други балкански страни. 
Такъв е случаят със закона за намаляване на бюрократичните преч-
ки пред създаването и дейността на фирмите. През 2003 г. ИПИ 
става подизпълнител на консултантската фирма „Bannock“, която е 
спечелила реализирането на реформа на business registration (съз-

 1 Интервю с К. Станчев, ИПИ.
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даването на фирми) в Босна и Херцеговина пред Бюрото за за раз-
витие към британското правителство (еквивалент на USAID):

„Повикаха ни, защото ние вече реформирахме системата с ли-
цензионните режими за бизнеса в България. Вече сме изследвали 
системата, а имаме и опит на Балканите, ние сме експерти отвът-
тре. Освен това също сме в страна в преход, каквато е и Босна, и 
можем да направим по-реалистична преценка. Затова участваме в 
проекта за Босна заедно с англичаните, поляците, които също имат 
ноу-хау, и американците, които имат нужния софтуер“. (Разговор с 
Йорданка Ганчева, ИПИ)

Според А. Христова, П. Платинакова и Г. Стоев процесът на 
писането на един закон и на лобирането за него от страна на ИПИ 
следва определени етапи:

1. Изучаване, сравняване и приспособяване на съществуващите 
закони в други страни на Европейския съюз (Закона за асоци-
ациирането на инвеститорите) например или превод на вече 
съществуващ в Съединените щати закон, което предполага „да 
изградиш скеле, към което да добавиш някои специфични за 
България елементи“ (Закона за банковите депозити).

2. Среща с представители на директно свързания с приемането 
на този закон български бизнес (в случая със Закона за асоции-
рането на инвеститорите събираме представители на бизнеса, 
които желаят да създадат асоциация за пенсионно застрахова-
не, представители на Българо-американската инвестиционна 
банка и т.н.);

3. Писане на текста с помощта на юристи, „които привеждат 
всичко във форма“.

4. Лобиране в Българския парламент посредством депутати, ко-
ито предлагат закона и формират законодателно мнозинство. 
Много често експертите на ИПИ участват в дискусиите на ико-
номическата или на бюджетната комисия на парламента, която 
се обръща към тях с искане да направят експертиза (дори и за 
закони, които не са директно написани от think tank-а). Редов-
ният бюлетин на ИПИ, който представя икономически анали-
зи и оценки на текущи парламентарни процедури, много често 
разпространява информациите, добити от експертите си в тези 
комисии. Това сътрудничество, което в началото е неформално, 
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се вписва в официален меморандум между ИПИ и тези две пар-
ламентарни комисии.

5. Понякога think tank-ът полага усилия и за лобирането на „по-
аналитично ниво“ пред министъра на икономиката, който не-
отменно участва в писането на законите и „изисква или получа-
ва“ помощта на експертите на ИПИ.

Разговорите с експертите от ИПИ представят писането на 
законопроекти и законодателното лобиране като един от стълбо-
вете на „цивилизационната мисия“ на think tank-а. Тя понякога се 
сблъсква с неразбирането на парламента и на хората:

Предложихме на USAID да ни финансира, за да изработим закон 
за защитата на частната собственост и те веднага приеха, 
но после се сблъскахме с липса на желание от страна на парла-
мента... Хората в парламента не разбират смисъла на подобен 
закон, докато бизнесът напълно осъзнава проблема. Ние защи-
таваме интересите на бизнеса, т.е. лобираме, но това не про-
тиворечи на философията на ИПИ, която е по-малко държава 
и повече пазар...1

С други думи, за да бъде преодоляно неразбирането на хората 
и на парламента по даден законопроект, са необходими медийни 
кампании (статии във вестниците, телевизионни изказвания и т.н.) 
и дългосрочно лобиране. Според Йорданка Ганчевa такъв е слу-
чаят със закона за ипотеките, чието написване е финансирано от 
„Джърман Маршал Фонд“:

Нашата работа се състои и в това да убеждаваме българското 
общество, че трябва да се направи нещо в една или друга насока. 
Ние имаме някаква луда идея и я прилагаме, това е... Понякога 
стават засечки...2

Всъщност според П. П. дори се случва „някои каузи да се ока-
жат обречени“, а други да се харчат „като топъл хляб“:

 1 Интервю с Георги Стоев, ИПИ.
 2 Интервю с Йорданка Ганчева, ИПИ.
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Например историята с пенсионните фондове. Нямаме никакъв 
шанс да спечелим в краткосрочен план, инвестираме време и 
нерви, за да прокараме идеята за закон, благоприятстващ тези 
фондове, но безуспешно. Няма печеливша формула. Например в 
случая със закона за обществените поръчки приеха предложение-
то ни, без да се налага лобиране1.

ИПИ не е единственият икономически think tank на пазара на 
законопроектите и понякога е принуден да отстъпва част от по-
ръчките на преките си конкуренти ЦИД и ЦИР, както например 
в случая с големия проект за реформа на осигурителната система, 
финансиран от USAID:

Те спечелиха проекта, защото имат по-голямо лоби при 
американ ците от нас, това е. Не можем да работим по някой 
законопроект, ако нямаме подкрепата на чуждестранни донори 
(Й.Г.).

Всъщност ЦИД (think tank-а майка) и в по-малка степен ЦИР 
са считани за законодателни фабрики, които произвеждат закони 
в стратегическите икономически области (приватизация, антико-
рупция, нови технологии, високотехнологични паркове и т.н.), до-
като think tanks като ЦСП (който има в актива си проектозакона 
за горите), ЦЛС, ИРМИ и ЕИ са специализирани в писането на 
закони в политическата и социалната област.

Писането на проекти за икономически закони е пример за на-
чина, по който think tanks упражняват ролята на медиатори от вън 
навътре (идеята за „вътре“ понякога се разраства до целия Балкан-
ски регион). Те развиват специфични компетенции и често стават 
подизпълнители на think tanks или консултантски фирми, разпола-
гащи с по-широка компетенция. Разговорите показват амбицията 
на ИПИ да играе ролята на медиатор между интересите на бизнеса 
по принцип (в България и в чужбина) и парламента, както и об-
щественото мнение в страната, считайки за даденост че български-
ят и чуждестранният бизнес имат идентични интереси. Говорейки 

 1 Интервю с Петя Платиканова, ИПИ.



422 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

за отношението между know-how (локалното знание и ноу-хау-то, 
позволяващо им да печелят поръчки) и software (централната про-
грама) на донорите, които определят генералната насока на зако-
ните, които трябва да бъдат приети, те всъщност определят медиа-
торската си роля като роля на адаптиране и форматиране, послед-
вано от политическо и медийно лобиране.

Тъкмо локалната информация и локалното знание им позволя-
ват да играят и ролята на медиатори в другата посока, при транс-
фера на информация от вътре навън. Те пишат доклади, които поз-
воляват да се подхранват индексите за икономическа стабилност, в 
служба на чуждестранните инвеститори (вече говорих на няколко 
места за този тип продукция за износ), докато неформално дават 
политически и икономически информации и анализи на поредица 
икономически и финансови актьори навън. Не само специализи-
раните think tanks се занимават с подобни консултации, а също и 
ЦЛС, ИРМИ и пр., което показва до каква степен икономическата 
информация всъщност е политическа информация.

Така ролята на think tanks като медиатори в икономическата 
област се ограничава най-вече до локален превод на международ-
ните икономически интереси и до износ на локална информация в 
служба на международните инвеститори.

Кампаниите за борба с корупцията, водени от български-
те think tanks след края на деветдесетте, особено чрез „Коалиция 
2000“, са чудесен пример за начина, по който локалното знание и 
легитимността, за която тези организации претендират като пред-
ставители на българското гражданско общество, служат за превеж-
дането на един местен език (желанието за борба срещу мафиот-
ските практики) на езика на структурните икономически мерки на 
„Вашингтонския консенсус“ в период, когато „шоковите терапии“, 
налагани отгоре, са вече много непопулярни.
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борбата Срещу корупцията и Сивата икономика

след 1997–1998 г. всички български think tanks, представени в 
това изследване, се ангажират в инициативи за борба срещу 

корупцията, основно чрез „Коалиция 2000“, която започва дей-
ността си през 1997 г. Към тези инициативи се присъединява и бъл-
гарският филиал на международната организация „Transparency 
International“, създаден през 1998 г.

„Коалиция 2000“ е ръководена от ЦИД, а в управителния ѝ 
съвет влизат think tanks като ЦИР, ИПИ, ЦСП и АКСЕС, както 
и асоциации като „Applied Research and Communications Fund“ 
(ARC Fund), ръководена от ЦИД, асоциацията на българските 
съдии и информационното бюро на Съвета на Европа. Тя полу-
чава финансирането си основно от USAID, но и чрез проекти на 
Световната банка, ПРООН и Европейския съюз. „Коалиция 2000“ 
развива дейности (вж. нейния policy forum), които също така асо-
циират представители на правителствените институции и локални 
бизнес партньори, подготвящи Anti-Corruption Action Plan (план 
за действие против корупцията), който съдържа законодателни 
мерки, административни реформи, медийни кампании и т.н. Де-
финирайки корупцията като „злоупотреба с публична власт с цел 
лична печалба“ (вж. интернет сайта на Коалицията), Коалицията 
очевидно посочва държавата като основен виновник за корупци-
онните практики. Ето защо с тази инициатива се предлага именно 
коалицията да играе ролята на watchdog (куче пазач) на икономи-
ческите практики чрез годишни доклади и система за мониторинг, 
точно така както think tanks по отношение на либералните рефор-
ми в средата на деветдесетте.

Експертите на Коалицията (и най-вече тези от ИПИ и ЦИД) 
се появяват редовно в медиите, за да представят резултатите на го-
дишните доклади за корупцията, за да коментират текущите скан-
дали1 и да изкажат мнения за необходимите политически решения. 

 1 Например през 2006–2007 г. по време на скандала с „Топлофикация“ и „Бул-
гартабак“, които обвиняват представители на правителството като министъра 
на икономиката Румен Овчаров.
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Българският филиал на „Transparency International“ (след съз-
даването си през 1993 г. тази организация е изградила мрежа от 
над деветдесет представителства по света) също е публично-част-
на коалиция, ръководена от директора на think tank-а ИРМИ Ог-
нян Минчев. Сред нейните основатели са: Бойко Тодоров (ЦИД), 
Красен Станчев (ИПИ), Георги Йорданов Ганев (ЦЛС), Евгений 
Дайнов (ЦСП), Светлана Ломева (ЦСП), Иван Кръстев, Нико-
лай Младенов (ЕИ), Изабел Венсан Урибе (бивша диреторка на 
делегацията на Европейския съюз в България), Иво Прокофиев и 
Иво Христов (собственици съответно на вестниците „Капитал“ и 
„Дневник“, близки до ЦЛС), Иван Гарелов (водещ на емисията за 
политически коментари „Панорама“ по Канал 1, близък до кръго-
вете на ЦЛС, ИРМИ и ЦСП) и т.н.

Дейностите на „Transparency–България“ са подобни на тези на 
„Коалиция 2000“ и са разделени на две основни програми:

1. Национална програма, която включва мониторинг от страна на 
„гражданското общество“ върху икономическото законодател-
ство и приватизационния процес, медийни кампании, лобира-
не, както и ежегодни публикации на доклади, които определят 
индекса на корупция в страната и индекса на прозрачност на 
финансирането на политическите партии.

2. Регионална програма, насочена към обмяната на ноу-хау и на 
практики между страните от региона, както и съставянето на 
регионални коалиции за борба срещу корупцията. Така офисът 
на „Transparency“ в София играе ролята на координатор между 
централните структури на организацията и балканските стра-
ни – една от реалните причини за назначаването на О. Минчев, 
директор на think tank-а ИРМИ, специализиран в регионална 
координация от този тип в различни области.

Изучаването на функционирането на „Коалиция 2000“ и на 
„Transparency–България“ е огромно поле за изследване, което прак-
тически би могло да изясни всички механизми на функциониране 
на българските think tanks, свързани с академичния, политическия, 
и икономическия (национален и чуждестранен) свят, както и с 
медиите. Ще се спра накратко на един разговор с представител на 
българска фирма („Овъргаз“, с руско участие), която описва среща 
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с „представители на българския икономически елит“, организирана 
от ЦСП и ръководена от неговия директор Евгений Дайнов. Сре-
щата, вписана като част от инициативите за борба с корупцията (на 
„Коалиция 2000“ и на „Transparency“) се е провела през май 2003 
г. в луксозния хотел „Радисън“, разположен срещу парламента. Тук 
публикувам избрани части от разказа на един от участниците, пред-
ставител на Овъргаз:

В предварителния разговор Генчо ми беше казал, че основната 
теза, която ще защитава по време на срещата, е, че българското 
общество най-накрая е узряло и може да направи рационален ци-
вилизационен избор... Демек обичайната му песен. Елитът тряб-
ва да ни закачи за локомотивите НАТО и ЕС и т.н. Но този 
елит, каза той после по време на срещата, е в голямата си част 
криминализиран и разполага с нелегални капитали, защото не е 
скъсал връзката с „червения дракон“. Последваха други мантри, 
например: „Вие сте червени, но все пак сте елит“; „Мисията на 
гражданското общество е да ви накара да спрете да мислите 
само за вашите мерцедеси и да осъзнаете вашата историческа 
мисия на елит“ [...] Нали знаеш, Генчо е специалист по маркси-
зъм-ленинизъм и такива изречения ги пуска съвсем естествено 
[смее се]...
Но не всички бизнесмени го разбраха, това е друг език... Бяхме 
десетина в хотел „Радисън“: Вени Марковски от Българското 
интернет общество, аз от „Овъргаз“, Българо-руската банка, 
Росексимбанк, Светльо Божилов от Сибанк, представителя на 
една преводаческа фирма, „Канон-Кантек“... Повечето не бяха го-
леми риби... Лайтмотивът беше, че сега бизнесът трябва да обя-
ви публично парите си, да промени практиките и манталитета 
си и да стане прозрачен. Да, ключовата дума беше transparency. 
Да спрем да се убиваме и да скъсаме с комунистическото минало. 
Това е единственият начин да бъдем признати за елит от Съе-
динените щати [...].
Но си мисля, че всички разбират какво означава подобна среща 
само месец след убийството на един от най-големите български 
бизнесмени – Илия Павлов. Генчо чисто и просто е глашатай на 
донорите си, той предава съобщения. Илия Павлов имаше нахал-
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ството да се мисли за независима алтернатива на интересите на 
глобални играчи. Той използваше корупционни методи, подкупи и 
всичко, каквото си поиска, както правят всички. Но той разви-
ваше независим бизнес, мога да кажа – национален [...]. Аз обаче не 
съм националист. За мен тази среща беше сигнал, warning, внима-
ние! На Кюлев и Черепа [псевдоним на Божков, един от най-бога-
тите хора в България], американското посолство не издава визи. 
Става въпрос за голям политически капитал! Тези, които бяха 
в „Радисън“ искаха да се подмажат на Генчо и чрез него на тези, 
които трябва, за да са спокойни, както казва той – да бъдат 
признати за легитимни [...]. Присъствах на поредица от кон-
ференции от този тип, като например онази, организирана от 
ЦИД под заглавието, нещо като „Всички правителства падат, 
защото са корумпирани“... човек се пита дали не трябва да го раз-
бира като: обявяваме за корумпирани всички правителства, кои-
то искаме да свалим [...]. Всичко това е малко тъжно, защото се 
питам дали България би могла да преживее цялата тази игра.

Този разговор предлага една интересна наративна схема, ко-
ято интерпретира ролята на think tanks като „пощенски кутии“, 
съдържащи съобщенията на глобалните икономически актьори. 
Интервюираният в крайна сметка обвинява кампаниите, организи-
рани в името на прозрачността и борбата против корупцията, че 
служат като инструменти за „прочистването“ на българския пазар, 
уточнявайки, че националните икономически актьори са почти из-
цяло продукт на трансфер на политически капитали, очевидно не-
законен. Тази теза се оказва много близка до анализа, който Иван 
Кръстев прави в статиите, които цитирах в началото на тази глава1, 
на феномена „борба против корупцията“ на международно ниво. 
Неговият анализ засяга произхода на „модата“ на програмите ан-
тикорупция, започнати от „Коалиция 2000“. Според Кръстев, про-
тивно на посланията в медиите, тези инициативи не са вдъхновени 
от нуждата на страната да се бори против незаконните икономи-
чески практики, които изведнъж са станали нетърпими. За него 

 1 Вж. И. Кръстев, Странното преоткриване...
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„Коалиция 2000“ не е „гениална идея“, пусната от ЦИД на пазара 
на проектите като бестселър, както обясняват в нашите разговори 
експертите на think tank-а Тодоров1 и Безлов.

Статиите на Иван Кръстев показват, с помощта на богата биб-
лиография и примера на различни политики, че битката срещу ко-
рупцията е част от темите, конструирани и изнесени от „командния 
център на новото глобално управление“. Този термин е използван 
от Кръстев в статията му „Странното преоткриване на корупцията“, 
която заключава, че „конструирането на корупцията като глобален 
проблем ни дава възможността да хвърлим поглед върху функцио-
нирането на „командния център“ на новото глобално управление“2. 
Затова, според автора, кръстоносният поход срещу корупцията е 
започнат като глобално движение за прозрачност и демокрация от 
институции като Световната банка и МВФ през втората половина 
на деветдесетте години на ХХ век. По това време Световната банка 
и МВФ въвеждат в процедурите си за отдаване на заеми клаузи за 
прозрачност. През 1997 г., годината на създаването на „Коалиция 
2000“, приоритетната тема на годишната среща на Световната бан-
ка е точно борбата против корупцията. Милиарди долари са инвес-
тирани в аналогични програми навсякъде по света. НПО се оказват 
естествени партньори на тази кампания, която се превръща в кон-

 1 Ето част от интервюто с Б. Тодоров, ЦИР (Център за икономическо раз-
витие): „Досега никой не наричаше така това понятие, думата корупция не 
съществуваше, преди да я вкараме в употреба... Какво, това е нашето know-
how? Стратегията на think tanks принципно минава през три етапа, за да се 
формира: Какво искаш да направиш и от какво има нужда твоята страна? 
Каква е обстановката в страната? За какви неща дарителите имат пари? При 
корупцията точка 1 и 3 играят роля. USAID се е занимавала доста скромно с 
тази тема. Ние се заехме да ги убедим да вземат по-насериозно този въпрос. 
Между другото, тя въобще не се понрави на Надежда Михайлова (тогавашен 
министър на външните работи), която ни обвини, че пречим на шансовете 
на България да влезе в Европейския съюз. Обвиниха ни, че не защитаваме 
обществените интереси... За да може една тема да бъде обсъждана и защита-
вана, трябва да има политически привърженици, обществена и чуждестранна 
подкрепа. Ние сме малко или много само посредници“. 

 2 И. Кръстев, Странното..., стр. 103.
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трол на националните правителствени практики. Официалната вер-
сия – която обяснява как Световната банка, МВФ и ОИСР откри-
ват корупцията – „звучи като манифест на гражданското общество“, 
констатира Кръстев. В тази официална версия кръстоносният по-
ход срещу корупцията е представен като „революция отдолу“, под-
държана от реформи „отгоре“. Новороденото глобално гражданско 
общество по този начин успява да упражни натиск над обществени-
те власти, за да лансират глобална политика за антикорупция. Тази 
официална версия приписва началото на кампанията на една НПО, 
съставена от бивши служители на Световната банка – „Transparency 
International“. Тя е създадена през 1993 г. и успява за няколко години 
да убеди международните организации във важността на проблема 
с корупцията. На страниците на „The Economist“ и на „Financial 
Times“ броят на споменаванията на корупцията расте в геометрич-
на прогресия и достига до 1246 през 1995 г.! В статиите си активи-
стите на правата на човека сравняват важността на борбата против 
корупцията с важността на борбата за защита на правата на човека 
през седемдесетте години.

Всъщност паралелът може да бъде направен: много съвремен-
ни историци приписват „отварянето“ на комунистическите режи-
ми на натиска на движението за правата на човека от седемдесетте, 
което довежда до падането на Берлинската стена. По същия начин 
борбата против корупцията придружава тоталното икономическо 
отваряне на пазарите на бившите Източни страни. Защо правя този 
паралел?

В своята статия Кръстев обяснява, че „в началото не е 
Transparency, а Държавният департамент на Съединените щати“1. 
С идването на власт през 1993 г. на администрацията на президен-
та Клинтън, чийто афиширан приоритет е развитието на амери-
канските пазари по света, въпросът за криминализирането на ко-
рупционните практики в държавите от ОИСР също става приори-
тет на американската държава. Този политически завой, извършен 
особено от държавния секретар Уорън Кристофър и помощника 

 1 И. Кръстев, Странното..., стр. 86.
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му Даниъл Тарулио, отразява изразеното от дълго време желание 
на американския бизнес да получи „равни“ конкурентни условия 
на световните пазари1. Американският бизнес се оплаква, че мно-
го от рестриктивните към корупционните практики американски 
закони пречат на американските компании да печелят пазари в 
страните от Третия свят и в Източните страни, които са потънали 
в корупция. Доклад на Министерството на търговията от 1996 г. 
(подготвен с помощта на информациите на тайните служби) изчис-
лява, че американските компании са загубили пазари за 11 милиар-
да долара, защото конкурентите им са платили подкупи2. Ето защо 
Съединените щати правят всичко възможно да лансират междуна-
родна кампания, за да може другите страни от ОИСР да крими-
нализират плащането на подкупи на служители на чужди държави 
за добиването на пазарен дял, особено в страни като Франция и 
Германия, където този тип практики се счита за легитимен разход, 
приспадан от данъците на компаниите. Още повече, че мултинаци-
онални компании като „Шел“ са забелязали, че корупцията в би-
вшите комунистически страни – които заради зависимостта си от 
заемите на Световната банка и заради конкуренцията за привлича-
не на чуждестранни инвестиции не могат да си позволят да прак-
тикуват протекционистка политика – се превръща във вид неофи-
циален протекционизъм. Пазарът на корупцията е затворен пазар, 
който изисква достъп до „местното знание“ и до приятелските или 
семейните мрежи. За да си конкурентен на този пазар, трябва да 
знаеш на кого, кога и как да дадеш подкуп. Кръстев обобщава:

Големите корупционни скандали в Източна Европа през послед-
ните години не се случват, когато големите мултинационални 
компании печелят, а когато големите мултинационални ком-
пании губят. Тъжната история на „British Petroleum-Amoko“ в 
Русия е илюстрация на факта, че само „местните“ оцеляват в 
петролните полета на Сибир.3

 1 Вж. A. E. Kimberley, Corruption and the Global Economy, Washington, 1997, 
Institute for International Economics.

 2 И. Кръстев, Странното..., стр. 87.
 3 Пак там, стр. 89.
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Световната банка се ангажира да стане знаменосец на тази 
правителствена политика на Съединените щати както за да си 
намери нова мисия след края на Студената война, така и за да се 
противопостави на увеличаващите се критики за липса на прозрач-
ност в практиките ѝ, за липса на ефикасност в политиката ѝ. Поли-
тиката на МВФ в Русия и цялата философия на „Вашингтонския 
консенсус“ по принцип търпят същите критики. Така преди да се 
превърне в ключова дума в проектите на българските think tanks, 
корупцията първо става ключова дума на страниците на докладите 
на Световната банка, която работи за деполитизирането на поня-
тието и прави от него препоръчителен инструмент за реализиране-
то на втората вълна на реформите в страните от Източна Европа. 
Корупцията – която дотогава е възприемана като специфична ре-
алност на локални социо-политически контексти и е считана за не-
уловим феномен в позитивистките анализи – е превърната от ико-
номическите елити на Съединените щати в обективна реалност, 
която универсалната наука е способна да измери по целия свят. От 
„тема в царството на локалното знание“, от дискурс, който се опи-
ра само на анекдоти, от антропологическа, историческа и полито-
логическа тема, дискурсът за корупцията се превръща в поредица 
от количествени анализи, извършвани от експертите икономисти. 
Корупцията се превръща в измерим феномен. Тя е деполитизира-
на, деконтекстуализирана и универсализирана, следвайки примера 
на други теми като расизма, мултикултурализма и т.н. В докладите 
на „Коалиция 2000“ и на „Transparency–България“ тя е представена 
като проблем, който зависи от институционалната среда и който 
може да бъде преборен с промяната на институционалните усло-
вия. Актът на корупция е считан за рационален акт, проявяващ се 
когато са налице дадени стимули, които могат да бъдат анализира-
ни, измерени и следователно – отстранени.

По този начин корупцията е превърната в публичен враг но-
мер едно на демокрацията и на либералните реформи. Както твър-
ди М. Танци, директор на данъчната политика на МВФ през 1998 
г. (цитиран от Кръстев в „Странното...“): „Разпространението на 
корупцията е ефект от увеличаването на ролята на държавата в 
икономиката“. Така икономистите си служат с новото деполитизи-
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рано и нормативно понятие, превръщайки го в аргумент в полза 
на продължаването на либералните реформи на намаляването на 
икономическата намеса на държавите и на приватизирането на об-
ществените блага. Универсализирането на понятието за корупция 
е толкова по-„естествено“, доколкото през осемдесетте и деветде-
сетте години парадигмата на Вашингтонския консенсус успява да 
сложи край на разделението между икономиката на развитието 
и традиционната икономическа теория. Така се налага идеята, че 
пътят към просперитета е един и същ за всички страни в света и 
че икономическото щастие може да бъде постигнато само с при-
лагането и методичното следване на „правилната“ икономическа 
стратегия. Така корупцията се превръща в универсална мярка за 
степента на успех на либералните икономически реформи. През 
1994 г. „Transparency“ прави първата световна класация на мерките 
против корупцията. Медиите публикуват този индекс, който оче-
видно се превръща в политическо оръжие.

Иконометри, цитирани от Кръстев, използват този индекс, за 
да произвеждат анализи, които показват, че корупцията пречи на 
икономическото развитие, намалява нивото на чуждестранните 
инвестиции, пенализира бедните и вреди на нормалния ритъм на 
обществените инвестиции. Така мерките против корупцията, ко-
ито служат на интересите на мултинационалните компании, про-
повядващи максимална дерегулация на пазара, се рекламират като 
инструмент в битката против бедността. „Вашингтонският кон-
сенсус“ – който все повече и все по-често е критикуван и става не-
популярен заради обедняването на населението, търпящо ефекти-
те на „шоковите терапии“ – отново си поема въздух с налагането на 
дискурса против корупцията, превърнал се в пресечна точка между 
неясното желание на хората за „повече демокрация и политическа 
отговорност“ и съвсем конкретните нужди на пазара за по-малко 
държавна намеса в икономиката. (Кръстев, цит.съч.) Световната 
банка, подпомогната в новите Източни демокрации от think thanks, 
може отново да предложи „пакети“ от „свещени мерки“: привати-
зация, дерегулация, конкуренция, отваряне...

Така темата за борба против корупцията се оказва особено 
рентабилна за българските think tanks, които, както вече бе отбе-
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лязано неколкократно, претендират за ролята на „кучета пазачи“ 
на реформите и на контрольори на правителствените практики. 
Политическият и социалният контекст също е много благоприя-
тен: скандалът с банките през 1996 г. и хиперинфлацията след това 
водят страната към политическата криза от есента на 1996 г. През 
пролетта на 1997 г. новото правителство (СДС) отхвърля „неясни-
те“ икономически и политически практики на предишното соци-
алистическо правителство. „Мултигруп“1 е превърнат от медиите 
в символ на практиките на „червената мафия“. Обеднялото населе-
ние, което се счита ограбено от държавните чиновници, приписва 
отчайващото си състояние на мафиотската подялба на национал-
ните блага чрез масовата приватизация. Идеологията на борбата 
против корупцията като основен източник на бедността по естест-
вен начин се среща с чувствата на българите, които са враждебно 
настроени спрямо големите богаташи в страната.

По този начин темата за корупцията успява да отложи все по-
вече и повече дебата за кризата на неолибералния финансов ка-
питалистически модел, който повече отвсякога е обявен за един-
ствения възможен модел за развитие на европейските общества. 
Разочарованието от „шоковите терапии“ и от „приватизацията“ се 
пренасочва в разочарование срещу корумпираните политически 
елити, които за ограбили труда на народа. Така усилията на think 
tanks трябва да възстановят справедливостта и да направят бедни-
те по-богати, като едновременно с това се борят за още по-голямо 
либерализиране на националния пазар. Тогава не политиците, ди-
скредитирани по природа, а „обективните и рационалните“ иконо-
мисти трябва да предложат подходящи мерки, съобразени с новата 
антикорупционна „наука“. Ето как българските think tanks откри-
ват в борбата против корупцията чудесен метод да потвърдят об-
раза си на гаранти на народа спрямо правителството. Стратегиче-

 1 Създадена в края на осемдесетте години под името „Мултиарт“, фирмата  
„Мултигруп“, управлявана от Илия Павлов (убит март 2003 г.) е била през 
деветдесетте години една от най-важните български фирми, обвинена (в 
заключение на Държавния департамент на САЩ от 2004 г.), че е свързана с 
бившия комунистически елит и с българската разузнавателна мрежа.
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ски тази тема е дотолкова по-„рентабилна“за тях, доколкото хората 
често са ги обвинявали самите тях, че са финансирани по неясен и 
непрозрачен начин.

Наблюдението и анализът на кампаниите против корупцията 
потвърждават хипотезата, която вече изказах на няколко места, а 
именно че българското гражданско общество и think tanks, в част-
ност, не отговарят на специфичните актуални нужди на местното 
общество. Те само поддържат илюзията, че прокарват теми „отдо-
лу“, а всъщност правят точно обратното, внасяйки европейските 
и глобалните актуални теми и адаптирайки ги към локалния кон-
текст. В статия, която се анализира международното изграждане на 
дискурса за корупцията, Мюриел Кьордре1 показва как най-космо-
политните представители на националните елити, разположени на 
пресечната точка между множество светове (право, политика, ико-
номика, финанси, медии), владеят тази двойна игра до съвършен-
ство. Това им позволява да прокарват чужди на държавите концеп-
ции. Едновременно с това засилват позициите си в националното 
поле, без да изглеждат прости изпълнители на дадена официална 
стратегия.

Както отбелязва Стивън Сампсън2, в размирния Балкански 
регион (зона в преход в контекста на открити или латентни етни-
чески, политически и икономически конфликти) „обществото на 
проектите“, „обществото на бандитите“ и държавата са в непре-
къснато съревнование за контрола и суверенитета в съответните 
страни. След края на комунизма корупцията е темата, използвана 
от обществото на проектите като заплаха. То твърди, че се бори 
с нея, за да осигури контрол върху движението на капиталовите 
(икономически и символни) потоци.

 1 M. Coeurdray, „La construction internationale d’un nouveau discours sur la 
corruption“. – In: Actes de la recherché en sciences sociales,, Paris, 2004, n° 151–152 
(Sociologie de la mondialisation), р. 81–90.

 2 S. Sampson, „Trouble Spots. Projects, Bandits, and State Fragmentation “, р. 
309–342. – In: Jonathan Friedman, Globalization, The State, and Violence, Alta 
Mira press, 2003.
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Създаването на консорциуми между think tanks, които са пред-
ставители на икономиката и на медиите като „Глобална България“, 
е пример за начина, по който обществото на проектите упражнява 
контрол – този път над използването на фондовете на Европейския 
съюз.

глобална българия: инСтрумент за контрол  
на европейСките фондове?

създадена през ноември 2002 г., асоциацията „Глобална Бъл-
гария“ има за цел да „превърне обществото в същински фак-

тор при вземането на решения в политическата и икономическата 
област“1, да промени гледната точка на обществото за глобализаци-
ята като му покаже „не какво можем да загубим, а какво можем да 
спечелим в един глобализиран демократичен свят с пазарна иконо-
мика“.

Съставът на групата на четиринадесетте създатели се припо-
крива отчасти с тази на българския филиал на „Transparency“. Става 
дума за мрежа от предварително съществуващи професионални и 
приятелски връзки. Инициативата е координирана от Цветелина 
Бориславова, председател на контролния комитет на Сибанк, спът-
ница на Бойко Борисов, който през 2006–2007 г. получава все по-
силна подкрепа от страна на експерта Иван Кръстев в качеството 
си на лидер на популистката дясна партия ГЕРБ2. Сред другите 
представители на банковия сектор забелязваме Левон Хампарцу-
мян (директор на Булбанк), приятел на Иван Кръстев и на Евгений 
Дайнов, и Франк Бауер, председател на комитета на директорите 
на българо-американската кредитна банка, постоянен партньор в 
проектите на think tanks като ИПИ. Според формулировката на 
самите ѝ създатели, „квотата на бизнеса е допълнена от“ шефовете 

 1 „Глобална България“ – сдружение за ценности. – в-к „Капитал“, 2002, №46.
 2 Партията ГЕРБ (Граждани за европейското развитие на България) е създа-

дена през април 2006 г.
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на „Лукойл-България“, един от големите спонсори на „Червената 
къща“, и на „Овъргаз“.

Тhink tank-овете в нея са представени от Иван Кръстев (ЦЛС), 
Красен Станчев (ИПИ), Огнян Шентов (ЦИД) и Стефан Попов 
(ЦЛС, бивш президент на „Отворено общество“). Медийното по-
критие на дейностите на асоциацията е осигурено от медии-прия-
тели на средите на think tanks, и особено на ЦЛС, които участват и 
в създаването на „Глобална България“: Иво Прокопиев, издател на 
вестниците „Капитал“ и „Дневник“, главния редактор на „24 часа“ 
Венелина Гочева, шефa на телевизионния канал БиТиВи Алберт 
Пърсънс, както и собственикa на рекламната агенция „Крес“, един 
от най-богатите хора в страната и много популярен в света на меди-
ите. Член на асоциацията е и богатата бизнесменка и депутатка по 
това време от БСП Жени Живкова, внучка на Тодор Живков.

На много места официалният документ, който обявява създа-
ването на „Глобална България“, подчертава, че не става дума за коа-
лиция за политическо или икономическо лобиране, а за опит „за на-
лагане на прозрачни условия за честен бизнес и спазване на прави-
лата... което означава конкуренция, първенство на закона, общест-
вена воля да не се позволява в икономиката да влизат мръсни пари, 
отделяне на бизнес интересите от политическите интереси...“1.

Много е странно да прочетеш този пасаж на фона на анализите 
на Иван Кръстев на дискурса за борбата против корупцията, който 
представих. Защо директорът на ЦЛС, който разобличава перверз-
ната логика на този популистки дискурс, участва активно в тази ини-
циатива, която прилича по философията си и по членовете си (Огнян 
Шентов, директор на ЦИД, Красен Станчев, директор на ИПИ) на 
„Коалиция 2000“? За какво в случая служи критиката, освен ако не за 
засилването на позицията на този, който я извършва в критикувано-
то поле?

Като че ли за да се предотвратят аналогиите с други струк-
тури на гражданското общество, декларацията на създателите на 
„Глобална България“ подчертава, че става дума за организация „без 

 1 „Глобална България“ – сдружение за ценности. – в-к „Капитал“, 2002, №46.
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еквивалент в историята на българския преход“, защото „целта на 
асоциацията е да обедини усилията на гражданското общество за 
завършването на евроатлантическата интеграция на страната“1.

Интервюто ми (април 2004 г.) със Светослав Божилов, член на 
„Глобална България“ и директор на „Сибанк“, дава да се разбере, че 
асоциацията е създадена „в ключов момент“ от историята на евро-
пейската интеграция на България:

България е на прага на Европа, но още не е близо до нея. Общест-
веното мнение е неустойчиво и се колебае. Не сме способни напри-
мер да разберем, че решението за затварянето на реакторите в 
Козлодуй е необходимо политическо решение, ревем, че влизането 
в НАТО ще доведе до 20 000 уволнения в армията. Всичко това 
изисква контрапункт, дебати, които да изяснят всичко. И тъй 
като държавата още не е зряла, гражданското общество тряб-
ва да възпитава елитите, да прокарва пътя. Затова „Глобална 
България“ започна да изследва състоянието на българското об-
щество2... за да разбере къде са слабостите на елитите. Трябва 
да се разчита на активните хора, на 30 до 40 % от населението, 
които имат правилна визия за бъдещето. Бизнесът и НПО са за-
интересувани нещата да се раздвижат, за да има втори преход. 
Трябва да се подготвим добре, преди приемането на България 
в Европейския съюз, за да не оставяме контрола на фондовете 
на червените. Необходим е контрол на гражданското общество 
над процедурите за усвояване на фондовете от държавата и от 
частния сектор... Ето това е тема номер едно! Става въпрос за 
4% от БВП на страната, за сума между шест и десет милиарда 
евро. „Глобална България“ предлага модел за обществено-частни 
структури, за да се контролира разходването на европейските 
пари... Това са структури за мониторинг, които включват пред-
ставители на гражданското общество и на държавата... като 

 1 Пак там.
 2 Заключението, публикувано през 2003 г., се нарича „Optimistic Theory about the 

Pessimism of the Transition“. То стига до извода, че предизборното инвестиране в 
слоевете на обществото, считащи се за губещи от прехода, не е рентабилно. В сред-
носрочен план би следвало да се финансират печелещите слоеве на обществото.
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регионалните фондове1... Вече имаме опит... особено Красен и 
Шентов, които вече притежават целия необходим опит.

Следователно според него основната цел на „Глобална Бълга-
рия“ е създаването на мрежа за контрол по всички етажи на влас-
тта (на национално, регионално и общинско ниво), на процедури 
за усвояването на европейските фондове. Вестник „Сега“ (14 юни 
2003 г.) потвърждава тази хипотеза:

Асоциацията „Глобална България“, ръководена от шефа на „Си-
банк“ Цветелина Бориславова, изпраща на правителството 
стратегия за по-добро усвояване на европейските предприсъе-
динителни помощи. Информацията е потвърдена след срещата 
на министъра на външните работи Соломон Паси с лидерите на 
НПО в Народното събрание.

„Глобална България“ илюстрира това ново поколение асоциа-
ции, за което говори С. Сампсън в своята статия „Beyond transition: 
rethinking elite configuration in the Balkans“ (Sampson, 2002,  op.cit.), 
описвайки трансформацията на елитите в балканските посттотали-
тарни общества в края на деветдесетте. Според Сампсън преходът в 
Югоизточна Европа произвежда четири категории елити:

– нова политическа класа, която отговаря все повече и повече на 
западните стандарти, проникнали чрез обмен и обучение;

– компрадорска буржоазия, която включва всички, чиято рабо-
та е платена и зависи от чужбина, включително активистите от 
НПО и експертите на think tanks;

– бизнес елит, който вече е легализирал капиталите и предприя-
тията, получени с помощта на политически мрежи по време на 
приватизациите;

– бизнес елит, който продължава да се занимава с нелегален тра-
фик (дрога, оръжия).

 1 ЦИР и други неправителствени организации като ИПИ, ИРИС и т.н. ини-
циират и подпомагат регионални фондове като Регионалния фонд за борба 
срещу престъпността в Пазарджик, който функционира като Неправител-
ствена организация, и заедно с местните власти работят като контрольори на 
правилната дейност на обществените органи на властта срещу корупцията.
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Сампсън говори за клубове и частни коалиции, включващи 
представители на различни категории елити, които се умножават, 
за да оптимизират печалбата си и да намалят конфликтните точки, 
създавайки серия от взаимни обществени задължения. Обвинени-
ята за корупция идват тогава, когато въпросните задължения не се 
спазват.

В случая с „Глобална България“ всъщност става дума за коали-
ция между компрадорския елит на think tanks и легализирания биз-
нес елит, приет от международните икономически актьори, за да 
спечели политически и икономически територии срещу „червени-
те“ икономически елити, считани за мафиотски, защото не участват 
в мрежите от взаимни задължения и контрол на „легалния“ бизнес. 
Тhink tanks играят ролята на гаранти за законност и легитимност 
на икономическите интереси на представители на бизнеса – одо-
брени от външноикономически интереси. Трябва също да отбе-
лежа, че коалицията „Глобална България“ се оказва и платформа 
за реорганизиране на политическите интереси и за подкрепа за 
формирането на нова десница, ръководена от популисткия лидер 
Бойко Борисов, приятел на шефа на Сибанк Цветелина Борисла-
вова, чиято партия ГЕРБ получава най-много гласове на избори-
те за европейския парламент през май 2007 г. За голямо учудване 
на повечето от колегите му експерти, изказването на директора на 
ЦЛС Иван Кръстев по време на конференцията, организирана от 
неговия think tank на 10–11 май 2006 г. в София на тема „Предиз-
викателствата на новия популизъм“, говори за демократичната по-
литическа роля, която новият популизъм ще играе в европейските 
общества през следващите години. В статия във вестник Култура от 
26 януари 2006 г. той също обявява „края на либералното десети-
летие“ в посттоталитарна Европа и началото на популизма, който 
ще бъде нов начин за мислене на политическото. Неговите комен-
тари по време на изборите за европейски парламент през 2007 г. 
показват дискретната му подкрепа за новата политическа сила на 
популистката десница С помощта на телевизията РЕТВ (създадена 
от Иван Кръстев и тесен кръг на Глобална България) кандидатура-
та на Бойко Борисов е подкрепена и популяризирана в ефир. До 
момента за избирането му за министър - председател на България  . 
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Няколко месеца след това под предтекст за липса на средства, те-
левизията, която вече е изиграла своята роля, спира да излъчва и 
разочарова много от привържениците на т.нар. гражданското об-
щество. 

Следващата част, посветена на посредническата роля на think 
tanks в политическия живот в България, има за цел единствено да 
опише начина, по който експертите на think tanks, и особено Иван 
Кръстев, съдействат за многократното структуриране и реструк-
туриране на полето на политическите партии в страната.

2. в Сърцевината на политиЧеСкия живот

Главата „Люлката на гурутата на демокрацията“ вече показа, че 
ролята на think tanks като политически посредници, вложена 

в самия принцип на създаването им, е основната характеристика, 
която различава тези организации от другите български НПО. 
Вече показах различните начини, по които лидерите на think tanks 
успяват „да правят политика без да са политици“1: като главни съ-
ветници на президента (Кръстев), на министрите (Е. Дайнов, Н. 
Младенов) и на премиерите (О. Минчев) на СДС, като медийни 
гурута или организатори на предизборни кампании за същата тази 
партия, като автори на закони или лидери на обществено-частни 
коалиции срещу корупцията.

Тук ще систематизирам наблюденията си в тази област. Най-
напред чрез примера с кариерата на политическия съветник Иван 
Кръстев и особено анализирайки ролята, изиграна от неговия think 
tank при организирането на първите предварителни избори в Евро-
па по американски модел. Ще изложа хипотезата, че think tanks по-
магат за структурирането (и неколкократното реструктуриране) 
на дясното политическо пространство като пространство, пред-
назначено да прокара либералните реформи, определени от между-
народните организации. Като локални агенти на тези организации, 

 1 Интервю с Иван Кръстев, ЦЛС.
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лидерите на българските think tanks са изиграли и продължават да 
играят ролята на неформални медиатори при организирането на 
конкретни действия или политически кампании не само в Бълга-
рия, но и в други страни на Балканите, и в Източна Европа, използ-
вайки своите приятелски и професионални мрежи. По-нататък ще 
обърнем внимание на неформалната дипломация, с която те се за-
нимават, в която влиза и официалната им роля на контрольори над 
правителствата, давана им от някои международни организации.

Изворите, които използвам в тази част, са предимно интервю-
тата ми с Иван Кръстев и Деян Кюранов (ЦЛС), Огнян Минчев 
(ИРМИ), Мария Пиргова (експерт в кабинета на премиера Любен 
Беров) и Красимир Узунов (офицер от запаса на Българската ар-
мия и директор на агенция „Фокус“).

изработването на десни лидери
„иван е назначавал и свалял президенти... Всички, на които е обе-
щавал слава и са последвали съветите му, са имали слава, а след това 
са съжалявали“. Тази наративна схема, която едновременно просла-
вя и диаболизира властта на политическия съветник номер едно на 
българския преход Иван Кръстев, се повтаря в серия от разговори 
и дори представлява клише в общественото мнение.

Както отбелязах вече, Иван Кръстев започва кариерата си на 
съветник на президента Желев веднага след връщането си от Окс-
форд през 1992 г. Той бързо се превръща във „входната врата“ за ка-
бинета на българския президент, тъй като печели напълно довери-
ето му, особено с помощта на ръководителката на президентския 
кабинет Юлия Папазова, която влиза в ЦЛС накрая на мандата на 
Желю Желев през 1996 г.1

През 1992 г. Кръстев – който заедно с бъдещия директор на 
ИРМИ О. Минчев е редактор на дясна партийна програма – е нает 

 1 Тогава Кръстев е започнал да пише докторантурата си на тема Президент-
ската институция в България и Източна Европа, която така и не е завършил. 
Той участва и в изготвянето на новата българска Конституция като член на 
think tank-а ЦИД.
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от фондация „Науман“ да създаде, заедно с депутата от СДС Дими-
тър Луджев, нова либерална формация. Така той започва да играе 
ролята на стратег при структурирането на дясното политическо 
пространство. Основното му качество е талантът му на медиатор, 
подчертан в разказите на всички интервюирани; той става основ-
на свръзка между президента и политическите партии (и левите, и 
десните) в парламента. Тогава той е признат за главен преговарящ 
между президентството и правителството. Той е и съветник, слу-
шан и при избирането на членовете на правителството на Л. Беров, 
формирано от президента през 1993 г., след падането на правител-
ството на Филип Димитров. И тъй като новото правителство се 
крепи на парламентарно мнозинство, образувано от осемдесет де-
путата от БСП, двадесетина от ДПС и двадесетина депутата от ли-
бералната политическа фракция, отделила се от СДС и ръководена 
от Димитър Луджев, Иван Кръстев се превръща в „ръководител на 
нестабилните парламентарни мнозинства“:

На практическо ниво той беше един от стратезите на отделя-
нето на групата на Луджев от СДС... Бях в постоянни прегово-
ри с него, за да осигуря парламентарна подкрепа за решенията 
на правителството на Беров. В един момент двадесетте депу-
тата на Луджев можеха да ни свалят... Иван имаше таланта 
да общува с всички и да убеждава всички... Затова Желев му се 
довери, но сгреши. [М.П.]

Действително, след като служи вярно на президента в периода 
1992–1995 г., Кръстев става основен организатор на премахването 
му от властта чрез първите предварителни избори, организирани, 
за да определят кандидата на опозицията в президентските избори 
срещу кандидата на БСП. „Никой не очакваше това, още по-малко 
президентът Желев“. [М.П.]

Неочакваните промени на позицията му след това се превръ-
щат в „запазена марка“ на „съветник номер едно“. Както самият той 
твърди по време на интервюто, през 2001 г., годината, когато соци-
алистическият кандидат Георги Първанов печели изборите, той е 
един от главните организатори на реформирането на политиката 
на БСП чрез основаването на левия think tank ИСИ.
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Ако дотогава в проектите на ЦЛС и в различни публикации и 
конференции той изобличава популизма и мрежите на мафиотския 
капитал, свързан с политиката в страната, то след 2005 г., за учудване 
на всички свои колеги експерти, той дискретно подкрепя кандидата 
за кмет на София Бойко Борисов. Борисов е собственик на фирма за 
бодигардове и е свързан и със сивия, и с официалния бизнес в Бъл-
гария. Той залага на популисткия образ на трибун, който обещава да 
защитава българите срещу политиканската политика на елитите. В 
статия във вестник „Дневник“ от 8 март 2006 г. научаваме, че статия в 
списанието „Конгрешънъл Куотърли“, публикувано от американския 
конгрес, разкрива връзките на Б. Борисов с нелегалната икономика1. 
Според депутати от БСП скандалът е способ, с който демократите 
от Конгреса на САЩ се опитват да нападнат подкрепата на Джор-
дж Буш за Б. Борисов, обявен за съюзник на Съединените щати в 
битката против тероризма по време на президентските избори през 
2006 г. Подкрепата, дадена от Буш на Борисов, така или иначе съв-
пада с първите публикации и публични изказвания на Иван Кръстев 
през 2005 г. в полза на популизма като нова политическа сила, беле-
жеща „края на либералното десетилетие“ в Европа след падането на 
Стената. В коментара си за европейските избори през май 2007 г., 
публикуван във вестник „24 часа“ (24 май 2007 г.), „съветник номер 
едно“ твърди, че има управленска алтернатива в България, въплътена 
от Бойко Борисов, който е един вид лидер на гражданското обще-
ство в България, изразяващ тревогите и надеждите на общественото 
мнение в контекст, белязан от нуждата от реструктуриране на поли-
тическото пространство. По-нататък в текста Кръстев напада социа-
листическото правителство с агресивно и зловещо заявление:

Оптимистичният поглед на Станишев прилича на този на хо-
рата, които като отиват на гробищата, вместо да виждат 
кръстове, виждат „плюсове“.

 1 Вж. статията „Българският партньор на Буш във войната с терора е бил свър-
зан с мафията, твърдят следователи“ от пресата на американския Конгрес 
(Congressional Quarterly), изцяло препечатана във в-к „Дневник“, 2 март 
2006 г.
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В същия дух, на 5 юни 2007 г., по Канал 1 на БНТ той коменти-
ра смяната на министри в правителството на мнозинството (БСП, 
ДПС и партията на Симеон), направена след скорошните сканда-
ли за корупция, разтърсили тройната коалиция. Според него акту-
алната политическа система е изхабена и трябва да бъде реструк-
турирана. За него местните избори от есента на 2007 г. показват 
появата на „нови политически сили“, т.е. на новата десница, пред-
ставена от Б. Борисов. Той вече съвсем не се отнася благосклонно 
към „старата десница“ на СДС, която през 2007 г. продължава да е 
представена от стария му фаворит Петър Стоянов, на когото през 
1996 г. помага да стане президент на България чрез провеждането 
на предварителни избори. В коментар от международния пресцен-
тър на НДК в нощта след изборите за европейски парламент през 
май 2007 г. той заявява, че представителите на старата десница съ-
бират всички заедно по-малко гласове, отколкото Киро либералът 
е получил в началото на деветдесетте сам. Кръстев продължава да 
иронизира партията на бившия премиер Костов и на бившия пре-
зидент Стоянов (присъстващи в НДК), казвайки, че старата десни-
ца, която те представляват, е „нещо мъртво, което още не мирише 
много лошо“.

Така през 2007 г. Иван Кръстев обявява за пореден път ново 
политическо реструктуриране. Въпросът е да разберем дали той 
следва политическата си интуиция и всеки път измисля нови реше-
ния, които помагат за демократичното развитие на страната (както 
самият той твърди)– с други думи, че е автентичният автор на по-
зициите, които заема – или пък, тъкмо напротив, той също служи за 
midleman (медиатор), представящ визиите и стратегиите на други 
центрове за вземане на решения. Сравнението на неговия разказ 
за измислянето на идеята за предварителните избори през 1996 г. 
с този на Скот Карпентър1, коментиращ същата тема (вж. долу), 
представлява интересен ключ за разбирането на легитимационната 
стратегия на медиаторското лобиране на Иван Кръстев.

 1 Директор за България през 1996 г. на предаването на Международния репу-
бликански институт (International Republican Institute) в САЩ.
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кой измиСли предварителните  
президентСки избори през 1996 г.?

Така изкуството на разказа, което от самото си начало предава 
опита на човечеството, обяснявайки го, не се ли превръща в символ на 

storytelling-а, инструмента на лъжите на държавата и на контрола 
на мненията: зад марките и зад телевизионните сериали, както и в 

сянката на победните предизборни кампании (от Буш до Саркози) и 
на военните операции в Ирак, или някъде другаде се крият приложни-

те техники на storytelling-а. 
Кристиан Салмон1

китовете в марица и други небивалици

това заглавие е взето от заглавието на разказа на Скот Карпентър 
– представител на американския think tank International Republican 
Institute в България. Той обяснява на страниците на „Insider“ (Со-
фия, януари 1998) как през 1995–1996 г. си е пробила път „налуд-
ничавата“ идея в България (за пръв път в Европа) да бъде прило-
жена американската система на предварителните избори и с това 
най-накрая е била постигната основната цел: победата на единен 
кандидат на опозицията срещу Социалистическата партия.

Често са ме питали откъде дойде тази идея. Ето го и отговора. 
Идеята ни дойде (на мен и на колегата ми от IRI Фил Танис) на 
върха на една планина, както подобава на всеки знак Божи. Ста-
на през септември 1995 г., точно след провала на Демократич-
ните сили на местните избори. IRI организира семинар в една 
хижа точно над Паничище, в Рила. Участниците бяха предста-
вители на СДС и на Народен съюз (НС) [представители на опо-
зиционните сили срещу БСП]... Още си спомням откриването 
на семинара, когато един от представителите на Народен съюз 

 1 C. Salmon, Storytelling , la machine à raconter des histoires et à fabriquer des esprits, 
Paris, 2007, La Découverte, р. 20.
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попита тези от СДС защо все настояват на своите кандидати. 
Последваха взаимни атаки...

Следва изброяване на участниците в семинара, което отбеляз-
ва присъствието на лидерите на двете опозиционни партии, А. Мо-
зер и Ив. Костов, а после разказ за самия момент на възникването 
на идеята за предварителните избори в една от паузите, по време 
на един разговор между: Карпентър, Танис, депутата от СДС Бож-
ков1 и кандидата на СДС за кмет на Русе. Говорейки за опасността 
от разделение между двете партии за предстоящите президентски 
избори, представителите на IRI предлагат помощта си да лобират 
в полза на провеждането на предварително избиране на кандидата 
на опозицията. Карпентър продължава:

После, разбира се, IRI формира работна група с опозиционните 
партии и с ЦЛС на Иван Кръстев, за да се разискват детай-
лите и се постигне възможно най-бързото започване на проце-
са. Групата се срещна на няколко пъти в ресторант „Крим“, в 
центъра на София, едно доста дискретно място. И работата ѝ 
завърши с подписването на предварително споразумение, което 
впоследствие бе подписано от всички лидери и кандидати. Така 
решението принадлежи на всички подписали и написали споразу-
мението... Това обаче не означава, че не се зарадвах. Доставих си 
удоволствие по един малко незрял начин. На следващия ден след 
изборите, пишейки на един приятел иронизирах по адрес на една 
статия в пресата: „София, България – рибар бе изненадан от 
китове, плуващи по Марица. Удивените учени се питат как са 
стигнали дотам“.

Ликуващият имейл на Скот Карпентър „отговаря“ на една ста-
тия във вестниците, която не е одобрила идеята за предварител-
ните избори, защото е налудничава и невъзможна за изпълнение в 
България, „точно колкото е невъзможно да срещнеш китове по Ма-
рица“. И наистина, резервите на политическите партии и на медии-

 1 Станал после зам.-министър председател и министър на промишлеността по 
времето на правителството на Костов, а после президент на ЦИР.



446 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

те, изразени срещу това радикално нововъведение, са заличени от 
успеха му, твърди Карпентър: масово присъствие на близо 900 000 
избиратели, признаване на единен кандидат на опозицията от всич-
ки партии, подписали споразумението за предварителните избори, 
и най-накрая победа на президентските избори през 1996 г. на кан-
дидата на СДС Петър Стоянов, определен за единен кандидат на 
опозицията срещу БСП след тези предварителни избори.

Преди да премина към сравняването на разказа на Скот Кар-
пентър с този на Иван Кръстев – публикуван в същия брой на спи-
сание „Insider“ и разказващ по друг начин „невероятния успех“ на 
„налудничавата идея за предварителни избори, която ЦЛС имаше 
смелостта да лансира“ – бих искала да се спра на няколко пасажа 
от официалния доклад на IRI (International Republican Institute) за 
прочутите предварителни избори през юни 1996 г.1

Докладът настоява на важния факт, че идеята и технологичният 
трансфер на процедурата са всъщност част от дългосрочна страте-
гия на този think tank, създаден през 1983 г. по инициатива на пре-
зидента на Съединените щати, консерватора Роналд Рейгън, за да 
се води „кръстоносен поход за свобода по целия свят“. За да разбе-
рем идентичността и целите на IRI, би трябвало да уточним, че той 
е създаден през същата година, в която е създадена и американската 
фондация за подпомагане на демокрацията (NED, „Нашънъл Ен-
даумънт фор Демокраси“), с което се отбелязва едно десетилетие 
неоконсервативна политика, целяща формирането на интернацио-
нал на експертите по демокрация, за да се прокарват стратегиче-
ските интереси на Съединените щати (вж. цит. публикации на  
Н. Гийо, Дезале и Гарт в методологическата част). NED дава 
идея та за създаването на IRI, на National Democratic Institute for 
International Affairs (NDI), който се превръща в една от основните 
американски НПО за насърчаване на политическото реструкту-
риране чрез използването на изборните технологии по света, как-
то и Center for International Private Enterprise (CIPE), чиято цел е 

 1 IRI, „Report on Bulgarian primary election“, юни 1996, публикуван в сайта 
www.iri.org.
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най-вече либерализирането на пазарите, и на American Center for 
International Labor Solidarity (ACILS), който с финансовата помощ 
на NED, на USAID и на правителството на САЩ работи за създава-
нето на „демократични синдикати“ по света и често е критикуван, 
че отстранява синдикалните лидери, и най-вече левите, от синди-
калната сцена на различни страни и по този начин подчинява син-
дикалните действия на американските икономически интереси.

След падането на Берлинската стена през 1989 г. IRI разширява 
програмите си, предназначени отначало само за Латинска Амери-
ка, в Централна и Източна Европа, където „формира политически 
партии, развива политически и неправителствени коалиции, орга-
низира гражданско обучение, провежда policy forums и обучение 
по упрaвление“1.

Докладът на IRI прави преглед на помощта, която е оказал след 
1990 г. на опозиционните партии в България срещу БСП, съдейст-
вайки на СДС при преговорите на Кръглата маса, и продължавайки 
тази подкрепа по време на целия преход чрез обучението на пар-
тийни лидери, финансирането на локални структури и т.н. През 
март 1994 г. IRI отново отваря местен офис в София, „за да разши-
ри действията си в страната“, и започва да работи за осигуряване 
на победата на опозиционните партии на местните избори през 
1995 г. Организирайки конференцията в Паничище през септем-
ври 1996 г., след изборното поражение на опозицията на местните 
избори, лидерите на IRI вече са предвидили да лансират идеята за 
предварителни избори за предстоящата президентска кампания, 
за да предотвратят нова победа на БСП. Тази категорична инфор-
мация позволява да се прецени истинската стойност на „спонтан-
ността на Божия знак“ при възникването на идеята за предварител-
ните избори, за която говори Карпентър. Става дума по-скоро като 
добре отработена медийна стратегия на американския think tank. 
Тази хипотеза впрочем е потвърдена експилицитно в доклада на 
IRI: единственото място, където ЦЛС е споменат от докладчиците 
(стр. 22) е параграфът, в който се обяснява, че успехът на форму-

 1 Вж. IRI, Regional Program, Europe в сайта www.iri.org.
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лата за внасянето на процедурата в България е осигурен и чрез из-
ползването на „доверен медиатор“. Ето и откъсът от доклада:

Неутрален и доверен медиатор: външният катализатор на об-
разователното усилие и на предварителните преговори може 
да бъде от решаваща важност. Старите лични истории и не-
приятните спомени могат да обяснят колебанието на част от 
политическите лидери да участват в дискусии с лица, които 
възприемат като съперници и дори като предатели. Поради 
тази причина осигуряването на организация или на лице, което 
да улесни дискусиите, може да създаде необходимите условия за 
създаването на доверие. Тази организация или това лице трябва 
да бъде уважавано от всички страни и трябва да бъде възприема-
но от тях като неутрално. He/it [лицето или организацията] 
трябва да изпълнява функциите на shuttle diplomate [дипломат-
совалка], разнасящ съобщения между участниците, действащ 
като адвокат в името на започнатия процес, но също и позво-
ляващ изразяването и разрешаването на основателните при-
теснения на въвлечените лица. В идеалния случай трябва да има 
повече от един avenue [канал] за неформална комуникация от 
този род. IRI и няколко други непартийни членове на работната 
група изпълниха тази роля в България... Следователно indigenous 
[местни] think tanks и други НПО, които не са конкретно свър-
зани с някоя политическа партия, могат да играят важна роля. 
Поставяйки ударението на важността и необходимостта от 
прозрачност, те могат да създадат местен интелектуален и 
експертен двигател, който да осигури културната адаптив-
ност и приложимостта на идеята за предварителните избори 
във въпросната страна, за да покажат чрез действията си, че 
не става дума просто за американски трансплант. И тъй като 
се ползват с уважението на всички участници, те могат да на-
малят напрежението за лидерство на една партия над друга. Те 
осигуряват на процеса по-голяма легитимност като адвокати 
на демократичната природа на предварителните избори, без да 
афишират залози от политическо естество като да речем кой 
ще спечели. В България тази роля изиграха Центърът за либе-
рални стратегии и Центърът за социални практики.
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Преведох този откъс от доклада на IRI, защото той е много 
експлицитен по отношение на ролята на политически медиатори 
на българските think tanks. В него на тях се гледа като на локални 
инструменти за прокарването на една политическа и комуникаци-
онна технология, която чрез системата на предварителните избори 
цели да реструктурира локалното политическо поле, за да постиг-
не победа за кандидата на опозицията срещу БСП, но също и за да 
отстрани дотогавашния президент Желев, който вече не е възпри-
еман като печеливша карта за политиката, която IRI (а чрез него 
и американското правителство, което финансира този think tank) 
прокарва в България. Предварителните избори са финансирани 
основно от IRI и от американската агенция за развитие USAID, и 
в по-малка степен от политическите партии и от правителството. 
Трябва да отбележим, че докладът на IRI се явява нещо като учеб-
ник за прилагане на процедурата, която би могла да послужи и в 
други страни, и в други случаи. Нуждата от партньор на граждан-
ското общество, който да афишира неутрална позиция и да може 
да играе ролята на дипломат-совалка между партиите, съвпада на-
пълно с позиционирането на ЦЛС и на Иван Кръстев, в частност. 
Той е избран от IRI тъкмо поради това, а не само поради таланта 
си на анализатор-майстор на концепции. Ако продължим разсъж-
дението в тази посока, можем да се запитаме дали неутралната, 
независима и отворена позиция на Иван Кръстев, за която вече го-
ворих в частта за индивидуалните съдби, не е също така продукт на 
една политическа и медийна рецепта на донорите, които създават 
в страните в преход тъкмо кадрите, от които имат нужда. Именно 
неутралността и способността за посредничество осигуряват на 
директора на ЦЛС гъвкавост на позициите му и промяната им в 
зависимост от нуждите на конюнктурата. Неговата лична роля – 
но също и тази на цялото гражданско общество, финансирано от 
подобни международни организации – е представена в доклада на 
IRI като на рекламна агенция, която адаптира рекламната фраза на 
голяма международна марка към локалната „културна чувствител-
ност“ и осигурява „приложимостта“ ѝ в специфичния национален 
контекст.
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Между версиите на Карпентър в сп. „Insider“ и официалния 
доклад на IRI за историята на предварителни избори през 1996 г. 
и от тази, която Иван Кръстев споделя в нашите разговори и в спи-
санието „Insider“, има значителни разлики. Нека се спрем на някои 
от тях.

предварителните избори: „гениална идея“ на цлС
Двете статии на Иван Кръстев в „Insider„ („Предварителните из-
бори като предизвикателство“1 и „Един „американски опит“, който 
успя“2), публикувани непосредствено до статията на Карпентър, 
никъде не споменават ролята на IRI като инициатор на идеята. 
Първата статия се задоволява да коментира процедурата по създа-
ването на работната група за споразумението между политически-
те партии, за създаването на фондация за финансиране, наречена 
„Победа“, и за определянето на програма за връщането на Бълга-
рия в пътя на либералните и демократичните реформи. Името IRI 
е споменато само за да се каже, че „подкрепата на IRI, базиран във 
Вашингтон“, засилва „културната опозиция“ срещу „механизмите, 
внесени от Съединените щати“. ЦЛС трябва да работи непрестан-
но, за да се бори с подобни тези, както и с някои „по-важни“ аргу-
менти от политическо естество.

В „American Experiment“ Иван Кръстев претендира по-откри-
то, че идеята за предварителните избори принадлежи на него и на 
ЦЛС:

В моя случай днес, през декември 1997 г., ми е трудно да си спомня 
кога за пръв път чух или прочетох нещо за предварителните из-
бори в Съединените щати... От 1996 г. ЦЛС заложи всичко за ус-
пеха на „американския експеримент“. Накрая на месец декември3 

 1 I. Krastev, „The Primaries as a Challenge“. – „Insider“ (The Rebirth of Bulgaria, 
Special Issue), Sofia, 1998, р. 24–25.

 2 I. Krastev, An „American Experiment“ That Succeed. – „Insider“, р. 25–26.
 3 Т.е. три месеца след конференцията в Паничище, за която говори Scott 

Carpenter в статията си в „Insider“.
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публикувах двадесет страници (с помощта на в-к „Капитал“) 
за перспективите на победата на демократичната общност на 
президентските избори... Идеята изглеждаше толкова странна, 
че в началото никой не я атакува. Чак след като спечелихме под-
крепата на IRI от Съединените щати и тази на някои българ-
ски политици, се появи отзвук сред нашата политическа класа.

По-нататък се изтъква личната заслуга и отговорност на Иван 
Кръстев, драматизирани от емоционален момент, разказващ кош-
марите му преди провеждането на предварителните избори:

Преследваше ме един кошмар, в който президентът Желев и ли-
дерът на СДС Иван Костов ме гледат втренчено и ме питат: 
„Кога за пръв път чу словосъчетанието „предварителни избо-
ри“? Кой те накара да го запомниш?“

По време на нашите интервюта Кръстев цитира често случая с 
предварителните избори като един от най-показателните примери 
за политическата креативност и оригиналните политически дейст-
вия на ЦЛС. Отговаряйки на въпроса как е постигнал такова влия-
ние върху политическия дневен ред в страната, той отговаря:

Рядко може да измериш и да потвърдиш това влияние, защото 
има идеи, които витаят във въздуха и никога не се разбира от-
къде е излязъл микробът, малко като при грипа. Важно е да про-
караш напълно нова за средата идея. Например първият път, 
когато се спомена за възможността за въвеждане на Валутен 
борд в България1, беше в една публикация на Румен Аврамов през 
1994 г. Така беше и с идеята за предварителните избори като 
идеално решение на кризисната политическа ситуация. Или 
пък с въвеждането на deliberative polls: това са идеи, идващи от 
ЦЛС, които впоследствие канализират общественото мнение 
и публичния дебат в определена посока. Ние държим да правим 

 1 Директорът на ИПИ (интервю, януари 2003) също има претенции за ба-
щинството на тази идея. Впрочем в интервюто с икономическия експерт на 
Международната банка Е. Русева, член на Европейския институт, се твърди, 
че тази идея е била още в програмата на R. Run за България през 1990 г., т.е. 
не принадлежи на нито една от двете организации (ЦЛС или ИМИ).
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новаторски проекти, да измисляме печеливши формули: напри-
мер сега искаме да прокараме идеята за нов тип финансиране на 
политическите партии чрез бонове (ваучери), които всеки изби-
рател притежава, и боновете се разпределят от държавата... 
Той [избирателят] може да го даде на кандидат по негов избор, с 
което да финансира кампанията му...1

На въпроса как експертите на ЦЛС и той, в частност, успяват 
да измислят такива ключови идеи Кръстев отговаря:

Ние четем и попадаме на идиотски идеи на луди от целия свят и 
се опитваме да ги прилагаме в експериментални формули у нас: 
ще приложим тази идея с ваучерите в две общини на следващите 
местни избори [през 2003 г.] и ще видим дали това променя броя 
на кандидатите, участващите политически партии, избира-
телната активност и т.н. Независимите кандидати се оплак-
ват, че нямат еднакви шансове. Сега им ги предоставяме.
Получихме много дивиденти от операцията deliberative polls. За 
нас е важно също да създаваме мрежи от хора с различна полити-
ческа принадлежност. Поддържаме репутацията си на неутра-
лен терен. Сътрудничим с леви институти като Института за 
европейска интеграция, Института на Живко или Института 
на Райчев. Всички са шокирани, че поддържаме толкова демокра-
тични отношения с хора от всички политически кръгове...

Така разговорите с Иван Кръстев подчертават ролята на слу-
чайността в улавянето на „идиотските идеи“ (на „микробите“, по-
раждащи грипната епидемия) от страна на експертите на ЦЛС. 
Терминът „идиотски“ подчертава идеята за непринадлежност на 
тези идеи към някаква система на мислене или конкретна поли-
тика. Те настояват също върху демократичния характер на тези 
открития, все едно, че те са вдъхновени директно от нуждите на 
избирателите (в случая с ваучерите) и че зависят от невероятната 
способност на think tank-а да консултира мненията на различните 
политически актьори. Иван Кръстев и експертите на ЦЛС не са по-

 1 Интервю с И. Кръстев, ЦЛС.
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сочени като директни актьори, а като търсачи на идеи в интернет, 
поради което претендират за инициативата и за ролята на арбитри 
при използването им.

Сравнението между версията на IRI и тази на ЦЛС относно 
бащинството на идеята за предварителните избори показва слож-
ното припокриване между дискурса и практиките на двата think 
tanks, разположени на различни места в йерархията на това, което 
Н. Гийо нарича „интернационал на експертите“. Всеки, на своето 
ниво, е заинтересован да претендира за бащинство на идеята, за да 
засили легитимността си в мрежите за финансиране и в мрежите на 
доверие. Открит конфликт между двете нива обаче никога не избух-
ва, защото техните стратегии се съгласуват на нивото на една по-
глобална стратегия – признаването на актьорите на гражданското 
общество за автори на стратегиите, на идеите и на действията, на 
които те всъщност са само медиатори и изпълнители. Затова е въз-
можно, а дори и умно като маркетинг, статиите на Иван Кръстев 
и на С. Карпентър да излязат една до друга, макар и да защитават 
очевидно противоречиви версии за едно и също събитие.

Ключът за разбирането на този интересен случай е даден в до-
клада на IRI (стр. 9), където се настоява върху нуждата от въвеж-
дането на идеята за предварителните избори по такъв начин, че 
местните актьори да я почувстват като своя (to take ownership of 
the idea). ЦЛС и ЦСП1 са локалните актьори, които поемат тази 
отговорност, успявайки на свой ред да накарат политическите ак-
тьори да мислят, че проектът им принадлежи...

Тази глава е написана през юни 2007 г. Връщам се обаче няколко 
месеца по-късно, за да добавя няколко реда след като наскоро (но-
ември 2007 г.) прочетох книгата на Кристиан Салмон Storytelling, 
la machine à raconter des histoires et à fabriquer des esprits (Машината за произ-
веждане на истории и за форматиране на мозъци), която цитирах 
по-горе в мотото на анализа на измислянето на историята (story) 

 1 Ролята на ЦСП не е спомената нито веднъж в интервютата с И. Кръстев. Тази 
роля фигурира само в заключението на IRI. Това пояснение е важно също, 
за да се разберат стратегиите на конкуренцията за усвояване на know-how, 
за което ще говорим в частта за пазара на проектите.
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за предварителните избори през 1996 г. В тази книга открих уди-
вително потвърждение на съществуването на система за политиче-
ски маркетинг, теоретизирана и приложена в Съединените щати и 
след това изнасяна в целия свят. По време на мандата на Рейгън, 
когато, както отбелязах вече, се създава цяло съзвездие от консер-
вативни think tanks, се слага началото и на занаята на spin doctors: 
съветници по комуникация, агенти за влияние, които служат за 
„снабдяване с аргументи, образи и сценарии за произвеждането на 
желания ефект върху общественото мнение“1. Според цитираната 
книга think tanks са една от люлките на американските spin doctors, 
чийто занаят е нещо средно между политическата технология и 
технологията на комуникацията, в тясно сътрудничество със сту-
дията в Холивуд, които например помагат за сценария на войната в 
Ирак. Storytelling, или „превръщането на реалността във фикция“2, 
се налага успоредно и в областта на комерсиалния маркетинг, на 
мениджмънта, на медиите и на изборната и политическата манипу-
лация, упражняваща символно насилие върху обществата, които са 
напълно лишени от същински демократичен дебат.

В известна степен дори книги като тази, която държите в ръ-
цете си, да разобличават чрез анализ „историите“ на think tanks, те 
вече са изиграли своята роля и продължават да действат в едно пуб-
лично пространство, лишено от въможността за дебат и обществен 
контрол.

агенти на неформалната дипломация

опитът и формирането на българските think tanks – като медиа-
тори на идеи и на политически технологии, и като притежате-

ли на капитал от лични мрежи на български, централноевропейски 
и международни политически лидери – им помагат да играят роля 
не само в областта на националната политика, но и в източноевро-

 1 C. Salmon, Storytelling..., р. 117–118.
 2 Ibid, р. 175.
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пейската, и в регионалната балканска дипломация. Развивам тази 
тема с помощта на няколко примера от проведените от мен разго-
вори (Минчев, Кръстев, Кюранов и Станчев).

Трябва да уточня още от самото начало, че лидерите на think 
tanks открито претендират за ролята на дипломати-совалка (shuttle 
diplomates) и на неформални посланици. Според тях тези компе-
тенции правят уникална позицията им на национални, регионални 
и международни back stage (задкулисни)актьори. Те с лекота и гор-
дост разкриват част от това, което някои считат за дипломация в 
сянка, асоциирайки го с идеята за „заговор“, защото залагат на тази 
карта голяма част от легитимността си на медиатори. Макар и да се 
възпротивяват на стилистиката на заговора, тъй като тя е знак за 
интелектуален мързел и популистки начин да се мисли политиката, 
те все пак си служат с някои нейни мотиви, за да подчертаят голя-
мата важност на дейността си, големите рискове, които поемат, и 
вложения ентусиазъм.

В разговорите ни Иван Кръстев на няколко пъти споменава за 
приятелските си връзки с влиятелни експерти на международни 
think tanks и дори с държавни глави, които му позволяват да урежда 
срещи на върха, извън официалните канали:

Успях да уредя съдбоносна дипломатическа среща между Симеон 
и Папандреу. Това стана по време на официалната визита на 
Соломон Паси [министър на външните работи] и на Симеон във 
Вашингтон през зимата на 2003 г. Тогава Папандреу беше също 
на посещение в Съединените щати. Срещата, която нашата 
дипломация беше пропуснала в Европа, беше уредена по неофици-
ални канали от моите приятели от think tanks във Вашингтон... 
Често се използват връзки извън официалните държавни кана-
ли... Понякога е много по-ефикасно и по-бързо1.

Според Кръстев инициативата му е следствие на слабостта на 
официалната българска дипломация, която е пропуснала първата 
възможност за среща между двамата лидери. Така директорът на 
ЦЛС се явява един вид дипломатическа линейка. През годините 

 1 Интервю с И. Кръстев.
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той превръща тази дейност в постоянна практика за уреждане на 
неформални срещи между политици, шефове на фондации и пред-
ставители на големи мултинационални фирми в България, в Източ-
на Европа и на Балканите. Не е случайно, че по време на разговор 
с една от сътрудничките на ЦЛС, тя нарече think tank-а „малкото 
посолство“, задължителна спирка за всички важни чужденци, кои-
то се приземяват в София. Въпросът е как в началото експертите 
на българските think tanks са влезли в подобни мрежи и са успели 
да натрупат капитал от връзки, който им позволява да упражняват 
тази неформална дипломация. В повечето случаи за кръстници им 
служат техните колеги от американските и международните think 
tanks.

Един пример: политологът Януш Бугайски, директор на проек-
та за новите европейски демокрации в мощния американски think 
tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), базиран 
във Вашингтон, е един от хората, помогнали на Иван Кръстев1 да 
влезе в средите на експертите и на политиците в Централна и Из-
точна Европа. Той е от полски произход и е много влиятелен чрез 
директните си контакти с лидерите на прехода в Източна Европа. 
Бугайски е един от тези, които представят Кръстев пред държавни 
ръководители като Лех Валенса или пред важни фигури на процеса 
на либерализация като бащата на шоковата терапия, бивш минис-
тър на финансите и директор на Полската народна банка Лешек 
Балцерович. Всъщност връзките на Януш Бугайски с политически-
те среди в Източна Европа са още от периода на Студената война, 
когато се запознава с някои лидери от дисидентските среди2. Той 
изпълнява една след друга функциите на съветник по полските 
въпроси на BBC (1982–1983) и на анализатор в радио „Свободна 
Европа“ в Мюнхен в средата на осемдесетте. Те му позволяват да 
има привилегирован достъп до дисидентските среди на Изток и да 

 1 Иван Кръстев е станал негов личен приятел. В едно интервю той споменава, 
че е бил кум на сватбата на Бугайски в Унгария, т.е. може да се каже, че става 
въпрос за роднинска връзка.

 2 Впрочем той е автор на книгата Czechoslovakia: Charter 77’s Decade of Dissent, 
CSIS, 1987.
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натрупа голям капитал от връзки, от който се възползва при създа-
ването на отдела „Източна Европа“ в CSIS през 1986 г. Той е заемал 
също и постовете: консултант на USAID за Източна Европа; член 
на отдела за отбрана на IRI (International Republican Institute), как-
то и други постове в стратегически think tanks. През 1998 г. получа-
ва Наградата на обществените служби на американския държавен 
департамент. В момента е председател на програмата за Балканите 
като US Foreign Service Officer във „Foreign Service Institute“ на Съ-
единените щати. Продължава да поддържа тесни връзки с България 
и е член на управителния съвет на Училището за политика към НБУ. 
През май 2002 г. в столицата е представена неговата книга Студе-
ният мир: новият руски империализъм, публикувана на български в 
общо издание на в-к „Капитал“, сп. „Разум“ и Училището за полити-
ка при НБУ. Често можем да прочетем статиите на Бугайски редом 
с тези на Иван Кръстев в сп. „The Analyst Central European Review“, 
което публикува предимно текстове на експерти на европейски и 
американски think tanks относно процеса на прехода в Централна 
Европа.

Спрях се на биографията на Януш Бугайски не защото той 
е единственият помогнал на Иван Кръстев и на други лидери на 
българските think tanks да навлязат в източноевропейските по-
литико-експертни мрежи, а защото е един от многото примери 
за типа лица (заемани функции, биография и т.н.), които отварят 
пред българските think tanks достъпа до политически контакти 
на високо ниво. Този тип връзки се установяват или чрез лични 
посещения, или в рамките на конференции и семинари като този, 
организиран на остров Халки от гръцкия think tank ELIAMEP 
през август 2002 г., на която аз лично бях поканена в качеството 
си на кореспондент на в-к „Капитал“. Там се събират, дискутират 
и разменят визитните си картички министри от Балканите или от 
бившите съветски републики, експерти на think tanks, на НПО и 
на международни организации – без събитието да е обявено или 
описано в пресата.

Примерът със семинарите в Халки, превърнали се в ежегодна 
среща, също е подходящ за илюстрирането на двойната природа на 
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този тип международни срещи: афиширана част (заглавие на про-
екта, официални партньори и списък с участниците) и част off, коя-
то използва терена на официалната среща за неофициални полити-
чески преговори, както и за набиране на кандидати за евентуални 
стратегически постове от политически и икономически характер 
на Балканите.

За същата двойна функция на проектите говори и разказът на 
директора на фондация „Пайдея“ Г. Казаков. Като обяснява как 
едно пътуване в Сърбия за заснемането на филм за учебниците по 
история на Балканите се използва от Иван Кръстев, за да проведе 
в Белград тайни преговори с Вук Драшкович и Зоран Джинджич 
с цел формирането на коалиция срещу Милошевич. По същия на-
чин действат О. Минчев (ИРМИ), Д. Кюранов (ЦЛС), К. Станчев 
(ИПИ) и много други при посещения в Македония (особено по 
време на кризите на българо-македонските отношения или по вре-
ме на напреженията с албанците), Украйна, Беларус, Киргизстан 
и на други „политически горещи“места. Периметърът на тяхната 
„дипломация-совалка“ и на тяхната „дипломатическа линейка“ се 
простира в целия регион на Балканите, в бившите съветски репу-
блики и понякога дори в Централна Европа.

ИРМИ, който е специализиран в стратегическото лобиране на 
терена на Югоизточна Европа (междуетнически конфликти, стра-
тегически и инфраструктурни залози и т.н.), претендира дори за 
бащинството на една „специфична политическа технология“ за раз-
решаване и за предотвратяване на кризи в региона. Огнян Минчев, 
директор на ИРМИ:

Една от съвсем конкретните политически технологии, за чието 
въвеждане ние допринесохме, е технологията на „пакетите“ от 
неформални връзки между високопоставени лидери. Сменяме ро-
лите и играчите... Контактът вече не минава през обичайните 
институции. Например набираме участници от България и от 
Македония, произлизащи от официалните инстанции в двете 
страни, понякога това може да са и премиерите, и ги поставяме 
в ситуация на неформален диалог, паралелно с обявените срещи. 
Те могат да си позволят просто да следват логиката и да не за-
щитават смешни официални позиции. Понякога тези срещи са 
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предхождани от fact finding (установяване на фактите) мисия, 
която трае една седмица, десет дни: събираме целия спектър от 
съществуващи мнения. Така например действахме при разре-
шаването на една голяма дипломатическа криза в областта на 
енергетиката на Балканите, отнасяща се до регионалното рав-
новесие на енергетичните структури. Гърците бяха недоволни. 
Искаха да продължат проекта за „Виа Егнатия“ като алтер-
натива на стратегическия коридор номер 8 по инициативата 
SECI. Режисирахме неформален диалог между експерти, биз-
несмени, действащи и бивши политици, журналисти... Просто 
променяме правилата на играта. Позволяваме да се чуят повече 
неща. Медиите впрочем не публикуват имената на участниците 
и това, което са казали. Остават в тайна. В противен случай не 
става. Разрешихме кризата. Същите резултати постигнахме, 
когато успяхме да размразим отношенията между българските 
и македонските телевизии, а също и между българските и маке-
донските митници.

Разказът на О. Минчев настоява на технологичната страна 
(know-how), като че ли става дума за процес, чиято неутралност е 
гарантирана от техническата му формула и от хуманистката и уми-
ротворителната воля да се предотвратят кризи и конфликти. Дори 
и ИРМИ наистина да е успял да развие ноу-хау за този тип проек-
ти, то софтуерът и финансирането на програмите идват единстве-
но от организации, свързани с насърчаването на стратегическите 
интереси на Съединените щати в региона1.

привеждам откъс от описанието на проекта на ИРМИ 
„International Fact-Finding Mission to the Republic of Macedonia“, 
за да дам пример за начина, по който този тип програми отразя-

 1 Фондация „Фрийдъм Хаус“, USAID (вж. проектите: International Fact-
Finding Mission to the Republic of Macedonia; Networking Between Bulgaria 
и Macedonian Ngo’s for Political Resolution of Problems in Bilateral Relations, 
и т.н.); „German Marshall Fund“ (вж. проекта Southern Balkan Cooperation) 
и „Отворено общество“ (вж. проекта Civil Strategy for Promoting Bilateral 
Relations Between Bulgaria and Serbia).
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ват съществуването на регионална йерархия на проектите, в която 
ИРМИ изпълнява функцията на координатор между множество 
регионални think tanks и служи за медиатор между тях и организа-
циите-поръчители като „Frеedom House“ и USAID:

От 23 до 29 април 2001 г. делегация от известни експерти и ли-
дери на общественото мнение от Югоизточна Европа, Европей-
ския съюз и Съединените щати извърши седемдневна fact-finding-
mission в Република Македония. Тази мисия беше по инициатива-
та на ИРМИ, вследствие на междуетническата криза, която 
започна в тази страна през март 2001 г. Мисията беше поддър-
жана от Regional Networking Project, чийто спонсор е „Фрийдъм 
Хаус“ и беше финансирана от USAID. Мисията е продължение на 
„Project on Security Challenges and Development“ в Южните Балка-
ни, проведена от ИРМИ в сътрудничество с Euro-Balkan Institute 
(Скопие) и Institute for Contemporary Studies (Тирана). Програ-
мата „European Integration and Regional Stability“ на институт 
„Отворено общество“ в София поддържа всички дейности на ми-
сията [...]. Мисията имаше за резултат написването на доклад, 
представящ текущите проблеми и предлагащ серия от препоръ-
ки за подобряването на междуетническите връзки и на сигурнос-
тта в страната. На 21 и 22 май 2001 г. Огнян Минчев, Никълъс 
Уайт и Марин Лесенски представиха доклада на мисията пред 
официалните представители на НАТО, на шведското предсе-
дателство на Европейския съюз, на генералния секретариат на 
Съвета на Европа, на дирекцията за международни отношения 
на Европейската комисия и на International Crisis Group. Докла-
дът беше представен и коментиран по време на важно публично 
събитие, организирано от „Center for European Policy Studies“ в 
Брюксел (think tank-а CEPS) на 22 май 2001 г.

Описанието на полуформалната дипломатическа мисия на 
ИРМИ привлича вниманието ми и поради факта, че докладът на 
think tank-а е представен пред организации като НАТО и Европей-
ския съюз. Всъщност, както вече неколкократно отбелязах, бъл-
гарските think tanks произвеждат доклади, поръчани директно от 
международни организации като ОИСР, Световната банка, а също 
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пишат и доклади, които по принцип трябва да бъдат подготвени от 
държавната администрация1.

Както се отбелязва в резюмето на проекта на ИРМИ „Analysis 
of the Situation in FR Yugoslavia in the Context of Bulgarian Foreign 
Policy and Security in the Balkans“, една от основните цели на този 
тип полуофициални дипломатически програми е „неправителстве-
ният сектор да се превърне в независим и националноотговорен 
коректор на външната политика на страната“. Това твърдение оба-
че съдържа противоречие – между „независим коректор“ и „нацио-
налноотговорен“. Кой може да съди за уместността на дипломати-
ческите акции на think tanks, които впрочем остават съвсем непо-
знати за националните медии, освен международните донори, фи-
нансиращи инициативите им? Тогава би било по-точно да се каже 
„зависим коректор, отговорен пред международните институции, 
които са в основата на съществуването му“. Фактически експертите 
на think tanks и средата на международните организации (както по-
казват и изследванията на Н. Гийо2), експертите на американските 
и международните think tanks, както и мнозинството политолози, 
което те произвеждат, са неизменна част от машината „за глобално 
администриране на политическите режими“, която е подчинила на-
сърчаването на демокрацията и на правата на човека на „констру-
ирането на империалистически политики“.

По същата логика се обяснява и фактът, че директорът на ЦЛС 
Иван Кръстев е директор на Международната комисия за Балка-
ните, чийто председател е бившият италиански министър Джу-
лиано Амато. В нея членуват други седемнадесет „международно 
признати отговорни фактори“3. Ще спомена само няколко от би-
вшите президенти, премиери или министри, които участват в нея: 
Карл Билд, бивш премиер на Швеция, Авис Болен, бивш замест-
ник-министър на външните работи на Съединените щати, Ричард 

 1 Европейският институт е ефективен автор на многобройни доклади в област-
та на преговорите за присъединението на България в Европейския съюз.

 2 N. Guilhot, The Democracy Markets, Columbia University Press, New York, 
2005.

 3 Вж. официалния сайт на International Commission on the Balkans.
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фон Вайцзекер, бивш президент на ФРГ, Илир Мета, бивш премиер 
на Албания, и т.н. В комисията участват също действащият (през 
2005 г.) министър на външните работи на Румъния Мирча Джоана, 
Янош Поточник, словенски член на Европейската комисия, и т.н. 
В документа, представящ комисията, директорът на проекта Иван 
Кръстев е наречен „представител на международната общност на 
think tanks“, сякаш чрез това твърдение трябва да се признаят съ-
ществуването на подобна общност и необходимостта тя да бъде 
представена в такива международни формати. Но вече самото раз-
граничаване на кариерите на експертите на think tanks и на нацио-
налните и международните политици е относително. Четейки био-
графиите на „престижните участници“ в Комисията за Балканите, 
ние си даваме сметка, че връзките между техните политически ка-
риери и think tanks са многобройни. Голяма част от тях всъщност 
е част от „интернационала“ на експертите, образуван от мрежите 
на think tanks и на американските фондации, особено в областта 
на стратегическата и военната сигурност1. Трябва да обърнем 
особено внимание на участници в нея като например президен-
та на американския международен проект „Project on Transitional 
Démocraties“ Брус Джаксън, който между 1979 и 1990 г. ръково-

 1 Няколко примера: бившият премиер на Швеция, Карл Билд, който е бил 
специален представител в бивша Югославия, е също и първият висш пред-
ставител в Босна в периода между 1995 и 1997 г., както и специален прате-
ник на Генералния секретар на ООН на Балканите между 1999 и 2000 г. и 
единственият неамерикански член на административния Съвет на RAND 
Corporation: think tank с ролята на съветник по военните и стратегическите 
въпроси, създаден в САЩ в контекста на Студената война и пряко свързан 
с интересите на военно-промишления комплекс на страната (www.rand.
org). Освен това е член на други два think tanks, разположени в Лондон: 
„Center for European Reform“ (www.cer.org.uk) и „Council of the International 
Institute for Strategic Studies“ (www.iiss.org). К. Билд е играл важна роля в 
международните организации, които са се намесили по време на конфликта 
в бивша Югославия. Член е на консултативния комитет на влиятелния от 
стратегическа гледна точка The Council of Foreign Relations (www.cfr.org), 
разположен в Ню Йорк, на Комитета на think tank „Aspen Institute Italia“ 
(www.aspeninstitute.it) и на този на фондация „Euroamerica“ за промоцията 
на евроатлантическите връзки в Европа.
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ди тайните служби на американската армия и продължава да е част 
от неоконсервативния проект New American Century, целящ да 
„обучи американското обществено мнение в областта на залозите 
на външната политика и националната сигурност“. За връзките на 
Комисията с атлантическите intelligence services (тайни служби)
можем да си дадем сметка и от присъствието в Групата на седем-
надесетте на Полин Невил-Джоунс, управител на BBC, който меж-
ду 1993 и 1994 г. е шеф на Defence and Overseas Secretariat в Joint 
Intelligence Commitee(англо-американско разузнаване).

Комисията е натоварена със „създаването на обща платформа 
за диалог за бъдещето на Балканите и за международната поли-
тика в региона“. Диалогът „между тези, които вземат решенията, 
и лидерите на общественото мнение от региона и от света има за 
цел да създаде co-ownership на резултатите на проекта от между-
народната общност (национални правителства, Европейскиа съюз 
и други многостранни организации) и страните от региона“. Тер-
минът co-ownership (съпритежание) напомня цитирания в доклада 
на IRI, който анализирах. Той наистина е в сърцевината на новата 
дипломация, която, за разлика от международните конференции за 
Балканите в края на XIX и в началото на ХХ в., използва „диалога“ 
и „общата платформа“, за да легитимира, особено чрез участието на 
експерти и на актьори на гражданското общество, налагането на 
политическите интереси на един вид атлантически консенсус. От-
съствието на Русия в Комисията е много показателно и обяснява 
отчасти защо някои от предложенията, като например за незави-
симостта на Косово на три етапа, през 2007 г. продължават да не са 
приложени.

Извършвайки множество study tours (проучвателни пътува-
ния) в Белград, Подгорица, Прищина, Скопие, Тирана, Сараево 
и Загреб, членовете на Комисията имат за цел преди всичко да из-
вършват неформална дипломация и да изучават най-добрите начи-
ни за локалното прокарване на вече проучените от експертите на 
Европейския съюз и на Американския държавен департамент по-
литически и икономически решения. След Комисията „Карнеги“, 
финансирана от американската фондация „Карнеги Ендаумънт“, и 
think tank-а „Аспен Инститют“ в Берлин (клон на базирания в Съ-
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единените щати „Аспен Инститют“), който през 1996 г. съставя 
доклада „Unfinished peaces“, отново е създадена експертна коми-
сия. Този път тя е финансирана от американските фондации „Чарлз 
Стюарт Мот Фондейшън“, „Джърман Маршал Фонд“ (САЩ) и 
„Шарл Бодуен“ (Брюксел) – фандация, която отделя „специал-
но внимание на (Югоизточна) Европа и на трансатлантическите 
връзки“1, както и от германската фондация „Роберт Бош“. Една от 
целите на последната е засилването на атлантическите връзки на 
Германия чрез създаването на „german american focus area“2 (герма-
но-американска група).

След като изложих ролята на българските think tanks на поли-
тически медиатори в контекста на серия от примери, които описват 
взаимопроникването между средите на международните организа-
ции и средите на „интернационала на експертите“ при проявите на 
полуформалната или неформалната дипломация, струва ми се, ще 
бъде интересно да подчертая няколко различия между дискурса на 
експертите на think tanks и реалната практика такава, каквато се 
проявява в официалните текстове на мисиите:

Личната инициатива на „дипломатите-совалка“ е по-ограничена и 
по-малко независима, отколкото те претендират;

Те са медиатори, особено в посоката отвън навътре, в контекста на 
съотношение на силите, което винаги остава неравно;

Личната изобретателност, за която претендират, е пряк резултат от 
тяхната позиция в йерархията на света на проектите. Но те никога не 
вземат решения, независими от идеите на донорите, които финанси-
рат техните дипломатически мисии.

Ще цитирам два откъса от разговори, които потвърждават, че 
тези трезви констатации не убягват от вниманието на част от ак-
тьорите от българския политически и интелектуален живот, макар 

 1 Вж. сайта на фондацията: http://www.kbs-frb.be/code/page.cfm?id.
 2 Вж. документа на фондацията, публикуван в http://www.boschstiftung.de/

content/language1/downloads/profile_en.pdf.
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и те да прибавят собствената си субективна визия, според която екс-
пертите на think tanks са възприемани като нелоялни конкуренти.

Първият откъс е част от интервю с Красимир Узунов, бивш 
офицер в Българската армия. По времето на разговора ни (сеп-
тември 2003 г.) той е журналист и собственик на агенция „Фокус“, 
специалист по въпросите, свързани с македонската политика след 
1989 г. Той познава експертите на българските think tanks, особено 
чрез  приятелството си с Д. Луджев1, датиращо от времето, когато 
последният е министър на отбраната:

Те продължават да не знаят, но претендират, че знаят. Иван 
беше например image maker на Любчо Георгиевски2, сега пък е на 
Бранко Цървенковски3, комуто урежда срещи със Станишев. Не 
му пука. Първо беше Желев, после Стоянов. Дори работиха и за 
комунистите в Македония... В Македония му плащат директно 
за предизборната кампания. Йонко Грозев [програмен дирек-
тор в ЦЛС] беше адвокат на ОМО Илинден в Европейския съд. 
Оги започна да работи за бившия шеф на парламента в Маке-
дония Андров, титовист, номенклатурчик... Но не трябва да 
се заблуждаваме, те не произвеждат нито един уместен анализ 
на ситуацията. Те всъщност не я и познават много добре: ал-
банския проблем, проблема с границата... Те работят според ко-
нюнктурата и поръчката. Те са image makers, нищо повече. През 
1998 г. Любчо Георгиевски дойде в София и подписа споразумение 
с Костов, но не благодарение на тях... Познавам ги отвътре. 
Затова избягват да дебатират с мен по телевизията, особено 

 1 Важна политическа фигура, депутат в парламента, един от основателите 
на ЦИД. Близък до социалиста Андрей Луканов, Луджев става първият 
президент на административния съвет на „Отворено общество“ през 
1990 г. През 1992 г. прави опит да създаде либерална партия (именно с 
помощта на есперти като И. Кръстев).

 2 Става премиер на Република Македония през 1998 г. в коалиция, доминирана 
от неговата централнодясна партия ВМРО. Едно от първите действия на 
правителството е да одобри намесата на силите на НАТО, за да наблюдават 
развитието на ситуацията в съседно Косово.

 3 Премиер от 1992 до 1998 г., лидер на Социалдемократическата партия, печели 
президентските изборите през 2004 г.
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относно Македония, тъй като познавам положението по-добре 
от тях. Когато хързулнаха Желчо, те се радваха, че си разделят 
парите на Републиканския институт. Ето така знаят всичко 
и започват да ти обясняват, че са станали регионални актьори. 
Върхът е, че сами започват да си вярват в това...

В интервю с П. М. същият използва наративната схема на де-
мистифициране на важността на личната роля на експертите на 
think tanks в дипломацията на страната:

...В крайна сметка никой не ги слуша наистина. Те не влияеха 
наистина на външната политика, както претендират. Над-
ка поддържаше директна връзка с Мадлин Олбрайт. Нямаше 
нужда от тях. Те вече не са толкова влиятелни в истинската 
политика, колкото преди [Разговорът е от декември 2003 г.]. 
Oгнян беше близък с Костов, когато пътуваха до Съединените 
щати. Освен това сега вече правителството плаща директно 
на лобистите във Вашингтон. Така уреждат визитите на Кос-
тов там. Целта е да предизвикат стратегическия интерес на 
Вашингтон преди изборите. Когато Съединените щати имат 
нужда от Костов, той отива, но обратното изисква усилия за 
лобиране и пари... Те имат хора като Дими Паница в Париж, 
Константин Мишев или Стоян Ганев в Съединените щати, за 
да си уреждат срещите. Знам, че за едно от посещенията на 
Костов платиха 300 000 долара на лобистите във Вашингтон. 
Огнян и Иван не могат да уреждат директно срещи, но знаят 
на кого да дадат пари, какви са правилата на играта. Познават 
вече много сенатори и хора от американските think tanks...

Двата откъса от разговори описват ролята на политически ме-
диатори на експертите на think tanks като роля на прости препреда-
ващи, чиято лична инициатива е много ограничена. Така сравнени-
ето на разказите на Кръстев и на Скот за инициативата за предвари-
телните избори, от една страна, и анализът на разказите за ролята 
на лидерите на think tanks на неформални дипломати, от друга, оп-
ровергават образа на експерта авантюрист и го представят по-ско-
ро като агент на голяма бюрократична машина, който създава своя 
собствен мит за динамичната и увлекателна реалност, в която ра-
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боти. Ето защо, както отбелязах, експертите на think tanks не се ко-
лебаят да „подправят“ разказите си, да се описват сами като герои, 
които поемат рискове и се хвърлят в огъня, за да предотвратяват 
кризите, да свалят от власт „политически палачи“ като Милошевич, 
да уреждат важни политически срещи, поправяйки пропуските на 
официалната администрация, и т.н. Те самите обаче принадлежат 
на една администрация и на една бюрокрация, която с нищо не е 
по-малка, нито е по-малко йерархизирана, макар и да няма инсти-
туционалната външност на държавните бюрокрации.

Ако  прилагат истински талант и истинска инициатива, те го 
правят по-скоро при адаптирането на посланията и на действията, 
идващи отвън, към местния политически контекст, и особено като 
image makers. В частта относно ролята им на медиатизирани меди-
атори ще се спра отново на тази тема.

3. медийна вездеСъщноСт:  
българСките spIn doctors

Формулировката „медиатизирани медиатори“ е вид тавтология. 
Аз я използвам, за да подчертая до каква степен български-

те медии осигуряват отзвук на посланията на експертите на think 
tanks. Тази част, която се базира на лични наблюдения (предавания 
по радиото и по телевизията, четене на вестници, наблюдения в 
ЦЛС и в ИПИ, интервюта с експертите на think tanks), предста-
влява само една систематизация на анализа на тясната връзка меж-
ду българските think tanks и медиите, тъй като разкрих множество 
аспекти на тази връзка.

Както казва експертът на ЦЛС Иван Кръстев в едно от наши-
те интервюта и в някои от своите статии, медийното присъствие 
на експертите е един от най-ефикасните начини за упражняване 
на политическо влияние – както над правителствата, така и над об-
щественото мнение, по принцип:
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Тъй като тези, които вземат политически решения, прекарват 
часове, четейки вестници, а не научни изследвания, политически-
те анализатори капитализираха добри отношения с медиите и 
сами се превърнаха в гласове, които трябва да бъдат слушани1.

Повсеместното присъствие и постоянната поява на експерти-
те на think tanks в медиите започват да стават видими в България 
между 1994 г. (поражението на СДС на парламентарните избори) 
и 1996 (годината на предварителните президентски избори, дири-
жирани до голяма степен от ЦЛС). Според Лиляна Деянова2 имен-
но през този период се забелязва засилването на медийния образ на 
експерта за сметка на този на ангажирания интелектуалец. Вече не 
се говори в името на Истината, а в името на процедурата (като на-
пример необходимостта за внасяне на „политическата технология“ 
на предварителните американски избори); говори се за сценарии 
(като например сценария Козлодуй) и за предвиждания (падане-
то на правителството, геополитическите прогнози за Европейския 
съюз, НАТО, руската политика и т.н.).

Медиите непрекъснато търсят участието на експертите на think 
tanks и им осигуряват един вид монопол върху анализа на страте-
гическите икономически и политически събития. Те се възприемат 
като „тези, които дават тона на дебатите“, тези, които „познават тен-
денциите“. Да публикуваш мненията на експертите на think tanks 
показва лоялността ти към демокрацията и това, че си „в течение на 
актуалния дебат“. От друга страна, think tanks също имат нужда от 
медиите, за да се легитимират и за да докажат пред донорите своята 
оперативна сила на влияние над общественото мнение.

В своята разработка за интелектуалците и медиите по време 
на българския преход Л. Деянова припомня, цитирайки Бурдийо 
и Бауман, че увеличаването на мощта на медийните интелектуалци 
не само в България, а и другаде по света, е следствие на логиката, 
според която „комерсиалното побеждава чистото“ – тази логика, 

 1 I. Krastev, „Think Tanks and The Invisible Hand of Transition“. – In: GDN network 
internet site, 2000, National Institute for Research Advancement (NIRA).

 2 Л. Деянова, Невъзможната критическа публичност...
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която задължава всички, които искат да бъдат чути, да инвестират в 
непрекъснат медиен натиск, при който количеството на послания-
та е по-важно от качеството им.

Наблюдението на всекидневната работа на ЦЛС и ИПИ беше 
много полезно, за да забележа количествения интензитет, с който 
българската преса, телевизия и радио изискват присъствието на 
експертите на тези два think tanks. Телефоните звънят непрестанно 
с нови поръчки за статии и участия в телевизионни и радиоеми-
сии. При разпределението на работата по време на срещата в девет 
сутринта в офиса на ИПИ се разпределят и статиите, и медийни-
те изяви сред няколко експерта от think tank-а, които са се специ-
ализирали в този вид дейност. Директорът К. Станчев запазва за 
себе си, според собствените му думи, „най-сложните и най-важни-
те участия“. По време на престоя ми в офиса на ИПИ институтът 
тъкмо беше подписал официален договор с в-к „Дневник“, който 
занапред можеше да използва свободно всекидневния бюлетин на 
ИПИ в своите икономически и политически коментари.

След 1996–1997 г. почти всички всекидневници с голям тираж в 
България („24 часа“, „Труд“, „Сега“, „Дневник“, „Стандарт“ и т.н.), както 
и най-известните радия и телевизии редовно медиатизират анализите 
и коментарите на експертите на think tanks. Мога да отбележа някол-
ко привилегировани форума, превърнали с в място за редовни срещи 
с политически анализатори като Красен Станчев, Иван Кръстев, Ог-
нян Минчев, Андрей Райчев, Георги Ганев, Евгений Дайнов и т.н.

Ежеседмичната емисия на Канал 1 на Българската телевизия „Па-
норама“, всеки петък в 20:45 ч., е едно от емблематичните места за из-
явата на експертите на българските think tanks, каквото е и емисията 
на радио Хоризонт „Неделя 150“, в която „политолозите“ коментират 
важните събития от седмицата и правят политически и икономиче-
ски прогнози. Сутрешната емисия на много популярната „Нова теле-
визия“, с водещ Георги Коритаров, създаденото по време на Студена-
та война „Radio Free Europe“ – до 2005 г. също са едни от редовните 
места за среща със „сините шамани“ на прехода. Същото може да се 
каже и за „Гласове“ на Явор Дачков по Канал 1 на Националната теле-
визия и по радио „Дарик“, една от медиите, които участват активно в 
създаването на мита за „Революцията“ от януари 1997 г.



470 | Достена Лаверн ◊ екСпертите на прехода

Можем да открием статиите на експертите на think tanks, както 
и цитати на техните мнения във всички български всекидневници, 
включително и във вестника на Българската социалистическа пар-
тия – „Дума“. Те публикуват и в седмични издания като „Капитал“ и 
„Култура“, както и в списания като „Тема“ (седмичник за актуални 
теми), „Разум“ (списание за политически дебати, финансирано от 
„Отворено общество“), „Foreign Policy“ на български (издавано от 
ЦЛС), „Insider“ (издавано от ЦСП) и дори в теологични списания 
като Християнство и култура.

Огромното разнообразие от медии, в които се появяват експер-
тите, показва и множеството им роли. Ролята на експерта (този, кой-
то говори в името на процедурата) доминира, но това не пречи тя да 
бъде разширявана и отмествана по различни начини, във всякакъв 
род дебати по актуални политически, интелектуални и художествени 
теми. Затова вместо да правя систематичен съдържателен анализ на 
дадена медия, в тази част по-скоро ще се опитам да изброя, с кратки 
примери, различните медийни образи на експертите на think tanks.

шамани на демокрацията

политическата и икономическата прогноза е доминиращият 
жанр в медийните изяви на експертите. В седмичника „Капи-

тал“, един от основните им форуми, често се рекламира със след-
ната фраза: „Капитал: прогнози, които се сбъдват“. Тъкмо проро-
чеството им, търсено и използвано от българските медии, прави 
експертите „чисти медиатори“, припознавани не само като тези, 
които казват, но и като тези, които правят прехода. „Казването“ и 
„правенето“ при тях се смесват в едно действие – пророкуването, 
което и обяснява защо от 1996–1997 г. масово започват да бъдат 
наричани „сините шамани“ на българския преход.

Следващата кратка новина от „Капитал“, публикувана на 4 ок-
томври 1997 г., всъщност прилича на ритуал, който отдава почит 
на един „шаман“:

При тръгването си политологът Иван Кръстев беше изпратен 
с цветя и пожелания за плодотворна работа по време на девет-
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месечния си престой1 в Централноевропейския университет в 
Будапеща. Там таченият от медиите ще преподава курсове по 
политология. Множество гости бяха изпълнили офиса на ЦЛС. 
Приятелите на Иван Кръстев коментираха, че оттам изследо-
вателят на социалните процеси ще прави прогнози за политиче-
ските събития тук.

Кратката новина напомня на съобщение за отпътуване на „ша-
мана“ към „отвъдния свят“, откъдето според приятелите му (него-
вото лично мнение не е поискано, сякаш той е „над нещата“) той ще 
донесе пророчества за света, който напуска, след като се докосне 
до знанието на символичното отвъдно.

Упражняването на прогнозите или на пророчествата като чиста 
медиация между два свята, при което единият е по-висш от другия, 
а също и между миналото и бъдещето, илюстрира колко подходяща 
е метафората, която представя think tanks като „невидимата ръка“ 
на прехода. Ако използваме метафората за прехода в полето на ме-
дийно действие на експертите на think tanks, бихме могли да я ана-
лизираме като форма на колективна инициация на обществото, по 
време на която шаманите функционират като пощенски кутии (съ-
държащи посланията) на отвъдното. В действителност в някои от 
интервютата, които критикуват медийната вездесъщност на „поли-
толозите“, интервюираните описват ролята на експертите на think 
tanks с израза „пощенска кутия“. Става дума обаче за интелигентни 
и активни пощенски кутии, които изпълняват ролята на акушери 
на демокрацията (често използван от самите експерти израз), т.е. 
на изпълнители на инициацията (каквато всъщност е преходът). 
Сравнението е дотолкова по-уместно, доколкото експертите на 
think tanks често наричат българското общество незряло, а прехо-
дът към демокрацията „Възраждане“ и преминаване към „зрялата 
възраст на българската модерност“. Както разбираме и от трудо-

 1 Съвпадението между деветмесечен престой и времето на узряване на плода 
по време на бременност е несъзнателно включено в разказа именно чрез 
детайла с донесените цветя...
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вете на социолози като Търнър1, инициациите също са дискурси, 
„които обществото използва за самото себе си както чрез тяхното 
тълкуване от страна на заинтересованите, така и чрез действията 
им“. Дискурсът за прехода, използван от експертите в медиите, е 
обичай, който е едновременно дума и действие (дума, която се осъ-
ществява). Той интерпретира както настоящето, така и бъдещето, 
и се превръща в гаранция за съществуването на бъдещето.

В една статия, резюмираща дейността на ЦЛС през първото 
десетилетие на съществуването му (1994–2004), публикувана в 
„Капитал“2, експертът на ЦЛС Румен Аврамов отговаря тъкмо на 
въпроса „Има ли бъдеще?“, сякаш отговорът би могъл да бъде отри-
цателен. Отговаряйки, той поставя условия, за да може да има бъ-
деще, все едно не съществува избор между множество „бъдещета“, 
а само между минало и бъдеще. Според него бъдещето е възможно 
само ако българите намалят очакванията си от държавата, приемат, 
че не могат да станат като другите европейци „след толкова мно-
го неуспешни опити да приемат европейските ценности“. Според 
програмата максимум те могат да се превърнат в „периферия с 
местна окраска“ на общото европейско пространство“, ако посве-
тят конструктивната си енергия „само на целите на индивидуалния 
успех“. Статията на Р. Аврамов е типичен пример за шаманската 
роля на експертите: те са медиатори, които притежават магическа-
та формула, позволяваща сбъдването на молебена за бъдеще (както 
се сбъдват и молебените за дъжд или за добра реколта). Те имат и 
способността да лекуват „мрачната реалност“ на настоящето.

Пак по повод на десетия рожден ден на ЦЛС главната редак-
торка на вестник „Култура“ пише ода за „елегантния посредник“ 
(ЦЛС, и в частност Иван Кръстев, чиято снимка, публикувана във 
вестника, го представя със събрани като за молитва длани):

 1 V. W. Turner, The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Rituals, New York, 1967, 
Ithaca, цит. в Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris, 1991, PUF.

 2 Р. Аврамов, „Десет години в дългото време“. – Във: в-к „Капитал“, 30 октом-
ври–5 ноември 2004, стр. 35–36.
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За мнозинството – институции, медии, политически структу-
ри, отделни персони (българи и чужденци), въобще за активна-
та част на обществото ЦЛС е онова пространство, където се 
случиха едни от най-важните дебати на прехода; той е екипът, 
който организира и произведе същностни социални и полити-
чески анализи, чиито резултати са с дългосрочна проекция във 
времето; и още – той е елегантният посредник, който „превеж-
да“ на чужди езици българските мрачни реалии така, че те да 
изглеждат, първо, обясними и, второ, преодолими.

По-нататък в статията си Червенкова настоява на факта, че този 
превод е медиатизиран, с него разполагат всички и следователно не 
може да бъде считан за тайна манипулация. На базата на същото 
разсъждение се основава и статията на И. Кръстев за ролята на 
think tanks в Централна и Източна Европа през втората половина 
на деветдесетте (Think Tanks and the Invisible Hand of Transition, 
2000).

Там Иван Кръстев поддържа тезата, че за разлика от други 
think tanks в региона, ЦЛС не играе ролята на „невидима ръка“ на 
прехода, защото е think tank от посреднически тип. Той аргумен-
тира тази теза с факта, че медиите са „видими“ и че изказванията на 
ЦЛС в медиите са публични: изказвания, които говорят, а не викат 
и не шепнат на ухото на политиците; които не пращат бележки под 
масата и не са свързани с писането на проектозакони1. На мен ми 
се струва обаче, че напротив, именно чрез непрекъснатото меди-
атизиране на техните предсказания и анализи, think tanks успяват 
да наложат ролята си на цензори на реформите, на пророци и из-
пълнители на сценариите, които предсказват, което, разбира се, не 
изключва другите форми за влияние, за които вече стана дума.

Би било погрешно или най-малкото опростенческо да ана-
лизираме „предсказателската“ роля на експертите на think tanks 
единствено като роля, която те сами си избират. Трябва да имаме 

 1 Впрочем това твърдение е грешно. ЦЛС се поздравява с факта, че е написал 
избирателния проектозакон през 1995 г. Вж.: Inventing South-East Europe, 
CLS/IDEA, юни 1999, р. 22.
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предвид факта, че самите медии им налагат част от тази роля, без да 
забравяме също така и търговската и политическата логика, в която 
са въвлечени. Следващият откъс от интервю с експерта от ИПИ 
Георги Стоев настоява тъкмо на логиката на симбиоза и на взаимно 
легитимиране, съществуващи между медиите и експертите-проро-
ци:

Ако не предсказваме бъдещето, ще загубим влиянието си над ме-
диите. Ако няма бъдеще, няма и смисъл. Прогнозите служат на 
нашия имидж. От нас се очаква да бъдем гурута, шамани... Знам, 
че тези прогнози не служат за нищо, но не можем да минем без 
тях. Ако дадено радио иска мнение за бъдещето и ти откажеш 
да го дадеш, те изпотяват, докато не го направиш... (Георги 
Стоев, януари 2003)

В други разговори по същата тема различни експерти настоя-
ват на факта, че отказът да отговориш на исканията на медиите – 
точно както и отказът да участваш в проекти, предложени от до-
норите – може да навреди на think tanks, тъй като по този начин те 
губят полета в мрежи, които са успели да заемат. За кои мрежи става 
дума в медиите?

екСперти и лидери на общеСтвеното мнение

както вече отбелязах, след 1996–1997 г. експертите на think tanks 
се налагат като източници на компетентни мнения и анализи 

по цяло поредица от въпроси. Някои като К. Станчев (ИПИ), Г. 
Ганев (ЦЛС) и Р. Аврамов (ЦЛС) се налагат като „икономисти-
те“, които трябва да бъдат консултирани, а други като И. Кръстев 
(ЦЛС), О. Минчев (ИРМИ), Е. Дайнов (ЦСП) и А. Райчев1 („Га-

 1 Важно е да се отбележи, че самият А. Райчев е издател на серия от списания. 
Както казва Иван Кръстев в едно интервю през август 2004 г.: „Райчев под-
държа мястото си на медийния пазар, тъй като самият той представлява една 
голяма част от този пазар...“.



| 475 Шеста глава d меДиатори и акушери на новото БъЛгарско оБщество

лъп“) – като „политолозите“, компетентни по въпросите на въ-
трешната и външната политика на страната, и т.н.

Макар и експертите на ЦИД и ЦИР да не се повяват често с 
имената си в публикациите в пресата, това не означава, че техните 
доклади и анализи не са всекидневно цитирани от всички вестни-
ци, телевизии и радиа в страната.1

Трябва да се опитаме да разберем как функционира непрекъс-
натото разпространение на тяхната експертиза. Чрез наблюдени-
ето на техните медийни изяви и чрез разговорите ми с експертите 
успях да констатирам, че завоюването на медийното пространство 
става основно с помощта на мрежите от контакти, свързани с не-
прекъснатия обмен между редакциите и think tanks.

Така ЦЛС образува мрежа с вестниците „Капитал“, „Дневник“ 
и „24 часа“, с телевизията БиТиВи, която е официален партньор на 
think tank-а, и с предаването „Панорама“ на Националната теле-
визия. В тази мрежа участва и Агенция за изследване на общест-
веното мнение „Алфа Рисърч“, която снабдява think tank-а всички 
статистически данни и сондажи, които са му нужни за политически 
и икономически анализи както в контекста на проектите, така и за 
медийните му изяви. Какво представлява подобна мрежа?

В един от разговорите ни Иван Кръстев се опитва да опише 
нейното естество:

Ние участваме в медийния живот. Например „Капитал“ и „Днев-
ник“ са ни по-близки от другите2. В полемиката „Труд“/„24 часа“ ние 

 1 Вж. интернет страницата http://www.csd.bg/bg/media.php, която включва 
цитатите на мненията и инициативите на ЦИД, излезнали в медиите в Бълга-
рия. От друга страна, както вече отбелязахме, самият ЦИД притежава важни 
медии (радия, интернет сайтове) и мрежа от постоянни контакти с българ-
ски журналисти, някои от които са участвали на семинарите, обученията и 
дискусиите на ЦИД, и най-вече върху темата за „свободата на медиите“.

 2 През ноември 2007 г. българският всекидневник „Политика“ (№ 187, 16–22 
ноември) обявява създаването на нова телевизия: RE TV, основана от: Иво 
Прокопиев (собственик на вестниките „Капитал“ и „Дневник“), Светослав 
Божилов (банкер, член на фондация „Глобална България“) и Иван Кръстев 
(който тъкмо основава извън ЦЛС фондация „Граждански медии“). Тази 
телевизия е финансирана и от „международни програми“.
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сме по-близки до „24 часа“. За нас не е проблем да публикуваме дадена 
статия, когато поискаме; те винаги отразяват нашите събития... Не 
става с телефонно обаждане: „Имаме конференция, елате, ако искате“, 
все едно, че изпращаш факс. Не! Това е мрежа основно за обмен на ин-
формационни услуги. Обаждат ти се и те питат как интерпретираш 
факта, че не БСП, а Първанов казва, че бюджетният излишък не знам 
си какво... Става дума за обмен на материали и на коментари за въ-
трешна употреба. Това го има... При нас никога не сме обичали много 
комерсиализацията.

Некомерсиалният обмен, за който говори Иван Кръстев, се 
състои в снабдяването на вестниците с анализи и мнения по акту-
ални теми под формата на статии и мнения, използвани и цитира-
ни от журналистите1, и дори в определянето на важните теми на 
мястото на журналистите (вж. интервю с А. Праматарова, ЦЛС). 
Медиите, от своя страна, предоставят място за анализите в момен-
та и то по начина, по който експертите пожелаят. Това позволява на 
think tanks да програмират и да осъществяват медийни кампании 
по стратегически въпроси като президентските избори (примера с 
предварителните избори), изключването на реакторите в атомната 
централа в Козлодуй, вота в подкрепа на войната в Ирак, вота за 
различни икономически и политически закони в парламента, в т.ч. 
и в контекста на борбата против корупцията, и пр.

Съществуването на постоянни мрежи за обмен между медиите 
и think tanks, в които неизбежно се намесват, както ще видим по-
нататък, и други политически, символични и икономически мрежи 
осигурява лавинообразен ефект в другите медии.

Един пример: партньорството между предаването „Панорама“ на 
Канал 1 и ЦЛС при реализирането на проекта „Националният дебат 
за интегрирането на ромите“, провел се на 14 и 15 април 2007. В петък, 

 1 Пример: статията, публикувана в бр. 10 на в-к „Капитал“ на 9 март 2007 г., 
озаглавена „Европейската комисия е новият Международен валутен фонд“. 
Анализът на журналиста се базира само върху мненията на експертите от 
think tanks: първо това на Р. Аврамов (ЦЛС), после това на К. Станчев (ИПИ) 
и накрая това на Г. Ангелов (бивш експерт в ИПИ, който впоследствие става 
експерт в „Отворено общество“).
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на 13 април, предаването „Панорама“ събира предварителни мнения 
за дебата, който ще се проведе през уикенда. Дебатът се осъществя-
ва според технологията deliberative poll на американския професор 
Джеймс Фишкин и има за цел да събере представителна извадка от 
българското население, да накара участниците да попълнят въпрос-
ник, после да ги остави да дискутират с експертите и представители-
те на правителството по въпросите на политиката за ромите. Накрая 
те отново попълват същия въпросник с цел да бъдат констатирани 
промените на обществените нагласи (в проценти), които дебатът е 
успял да провокира. Според експертите на ЦЛС партньорството с 
телевизията има за цел да разпространи ефекта на промяната на об-
щественото мнение относно тази политика. След края на събитието 
премиерът Сергей Станишев поздравява тази „съвсем нова“ медийна 
и социологическа „технология“, приложена от експертите на ЦЛС в 
сътрудничество с обичайния им партньор „Алфа Рисърч“:

Този тип национален дебат е нещо съвсем ново за обществото 
и политиката. Много е важно... да се прилагат тези методи, за 
да се получи обществената подкрепа в други стратегически об-
ласти, които са от решителна важност за българското обще-
ство... Това е един мини-референдум, който трябва да бъде прило-
жен в областта на образованието и здравеопазването, и който 
позволява да се добият солидни познания по темите и политики-
те, които институциите трябва да подпомагат с подкрепата 
на обществото1.

Избрах примера на това партньорство между ЦЛС и Канал 1, 
за да покажа, че връзките медии – think tanks предполагат също и 
съществуването на по-широки мрежи и на партньорства, които в 
конкретния случай включват агенцията „Алфа Рисърч“, институт 
„Отворено общество“ в София (един от спонсорите и от организа-
торите на тази акция) и институции като Българското правителство 
и Българския парламент (председателят на НС Г. Пирински приема 
да бъде покровител на инициативата). Консенсуалната енергия на 
тази широка мрежа от think tanks, медии, социологически агенции, 

 1 Цитат от сайта на ЦЛС.
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чуждестранни фондации и държавни структури легитимира преди 
всичко позицията на ЦЛС като вносител на нови политически и 
посреднически технологии и води до широко медиатизиране на де-
бата. По този начин практически всички медии в страната реагират 
на тази частна инициатива, която благодарение на консенсуса на 
мобилизираната мрежа се превръща в събитие с национално зна-
чение, призовано да бъде използвано като пример за разрешава-
нето на други теми, свързани с правителствената политика. Така 
се увеличава влиянието и легитимността на ЦЛС като неутрален 
експерт, като чист посредник между населението и правителството 
на страната. Дори седмичникът „Култура“ посвещава на събитието 
дълго интервю с Антонина Желязкова (ръководител на ИМИР), 
публикувано в броя от 20 април 2007 г. Много е интересно да от-
бележим, че в това интервю Желязкова излиза от ролята си на екс-
перт и приема тази на интелектуалец, отнасящ се критично към 
общността на експертите, която е организирала инициативата.

Директорката на ИМИР критикува тази „класа от експерти, 
която е скъсала всички връзки с обществото, тази група, която знае 
всичко и генерализира всичко... роботизирани [хора], превърнали 
се в нещо високомерно, които вече почти не говорят на нормален 
език... с технократски тон, който бълва цифри...“. Тя е възмутена от 
студената претенция на тези, които казват „тук ние знаем как стоят 
нещата и как да говорим за тях правилно, как да съветваме поли-
тиците и да очароваме европейските наблюдатели...“. Ако прочетем 
обаче интервюто в неговата цялост разбираме, че неговата цел е от-
празнуването на „победата на справедливостта“, възтържествувала 
чрез тези „четиринадесет мини-референдума“, които дават думата 
на народа и успяват да спасят връзката му с политическата и екс-
пертната общност. Критиката се превръща във възхвала, а чест-
ването на народа – в самочестване на тези, които в крайна сметка 
съдят за успеха или неуспеха на инициативата: експертите и поли-
тическата общност. Както вече отбелязах много пъти в предишни-
те глави, интелектуалният вестник „Култура“, един от последните 
форуми за публичен дебат в областта на мисълта и на културата, 
оцелял по време на българския преход, също е част от мрежите на 
експертите на think tanks.
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През 2009 г. Институтът на Иван Кръстев се пуска в подобна 
инициатива като адаптира за Канал 1 на БНТ канадското шоу „След-
ващият министър - председател на Канада“. Партньори на Центъра 
за либерални стратегии са отново БНТ и социологическа агенция 
„Алфа Рисърч“. Предаването „Големият избор“ се превръща в наци-
онален феномен: извадка от граждани, представяща населението 
на Република България, е призована от агенцията да гласува за 12, 
предварително избрани млади българи, които представят една по-
литическа идея и отговарят на въпроси на журито в ефира на БНТ.

Към продукцията са асоциирани експерти - партньори на 
Центъра за либерални стратегиии. Евгений Дайнов, директор на 
Центъра за социални практики, е към журито за предварителна се-
лекция на кандидатите. Андрей Райчев („Галъп“) обучава младите 
телевизионни участници и също е член на журито за оценка. Нико-
лай Младенов (Европейския институт) и Мартин Димитров (бивш 
експерт към Института за пазарна икономика) също участват в 
журито. Привлечени са и лидери на политически партии: Сергей 
Станишев, Иван Костов и Бойко Борисов. Голямата награда – една 
седмица в Европейските институции в Брюксел, се връчва от пред-
ставителката на Европейската комисия на България.

Представена като забавна, но и полезна инициатива за събуж-
дането в обществото на гражданска позиция, „Големият избор“ е 
също начин да се изследват и манипулират политическите поведе-
ния. Едва ли е случайно, че наградените кандидати и идеите, кои-
то те защитават във ефир, са много далече от реалната политика. 
Става дума за още една инициатива, спомагаща за деполитизацията 
на гражданското общество, за превръщането на политиката в за-
харосан консуматорски продукт, който има за целда възпитава у 
младите идеята, че политиката не е нищо друго, освен едно шоу и 
политически коректен PR.

ангажирани интелектуалци

следователно медийното присъствие на експертите на think 
tanks не са ограничава само до ролята им на неутрални екс-
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перти, прилагащи политически или аналитични технологии, които 
работят, или правещи „рационални“ предсказания отвъд всякакви 
морални съображения. Макар и след 1996 г. те преди всичко да пре-
тендират за образа на „рационални“ експерти“, все пак продължават 
да формулират аргументи, основани на ценностни съждения и да 
се идентифицират с тях. Тези сред тях, които непрестанно претен-
дират и за ролята на ангажирани интелектуалци като Иван Кръстев 
(ЦЛС), Евгений Дайнов (ЦСП), Огнян Минчев (ИРМИ), Георги 
Ганев (ЦЛС), Александър Кьосев (ЦАИ) и т.н., присъстват редов-
но в културните и интелектуалните седмичници като „Култура“.

Според медията и контекста, в изявите им успоредно се забе-
лязват, от една страна, претенцията за рационалност и пълна обек-
тивност, бореща се с всякакви опити за „погрешно“ морализиране 
на проблемите на икономиката и на политиката, и от друга, непре-
къснатото желание да използват моралните аргументи от позиция-
та на интелектуалци и ангажирани граждани. Например: докато на 
страниците на „Дневник“ директорът на ИПИ и неговите младши 
експерти защитават ултралиберални гледни точки в анализите си, 
в борсовите си прогнози, в коментарите си на емпиричните схеми 
и таблици, то в православното списание „Християнство и култу-
ра“ Красен Станчев (ИПИ) се изявява като философ-икономист 
и обсъжда с Румен Аврамов (ЦЛС) моралните и теологичните ус-
тои на капитализма1. Схемите и графиките са заместени с цитати 
от Библията, от философските и литературни произведения, чрез 
които К. Станчев се опитва да покаже необходимостта от морален 
дискурс за аргументирането на прехода към пазарна икономика.

Макар и тези две позиции да изглеждат привидно противоре-
чиви, те са представени и приети като такива от самите експерти. 
Както казва Йозеф Бьорьош в една статия, посветена на ролята на 
експертите и по-точно на интелектуалците-икономисти в Унгария 
след 1989 г.2, последните разчитат особено много на „аргументи 

 1 К. Станчев, Икономика и ценности. – В: „Християнство и култура“, 2006, 
№17, стр. 19–32.

 2 J. Böröcz, „Reaction as progress: Economists as Intellectuals“, р. 245–263. – In:  
A.Bozoki, Intellectuals..., р. 259.
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от идеален тип“ и на „манипулаторско подбиране на променливи-
те, нелегитимни емпирични сравнения между капиталистическа 
и социалистическата система“. Така в крайна сметка те успяват да 
заместят социалистическата утопия с капиталистическата утопия, 
„ненадейно замествайки телоса в контейнера на утопията“. Те мо-
гат да си служат с техническите аргументи, като че ли става дума за 
аргументи с морална стойност, и с интелектуалните аргументи на 
Просвещението, сякаш става дума за обективни и математически 
доказателства.

По този начин, отказвайки се от образа на ангажирани инте-
лектуалци и често разобличавайки неспособността на интелекту-
алците да формулират обективна и адекватна позиция, непрекъс-
нато смесвайки регистрите на откритията си, експертите на think 
tanks се опитват да се самопровъзгласят за единствени легитимни 
интелектуалци в публичния дебат. Отвореното писмо на Евгений 
Дайнов (директор на ЦСП) към българските интелектуалци на 
страниците на в-к „Култура“ от 12 октомври 2001 г., „Що е инте-
лектуалец и какви ги върши по нашите земи?“, отлично илюстри-
ра този опит за дестабилизиране на всяка интелектуална позиция, 
която се съмнява в справедливостта на войната на Съединените 
щати срещу тероризма. Статията на Дайнов е също и директно 
обвинение срещу в-к „Култура“, че е псевдоинтелектуален форум, 
който възпроизвежда „кръчмарски разговори“. Отговорът на глав-
ната редакторка Копринка Червенкова1 открито се възпротивява 
на тази манипулация. Предавам дълъг откъс от нейната статия, за-
щото считам, че посочва съвсем точно проблема за узурпацията на 
медийното пространство от експертите, още повече, че самата К. 
Червенкова е допринесла за това:

Сигурно помниш, драги ми Генчо, че в далечната 1989–1990 г. 
и ти, и Румен Димитров (а и много други) нахълтахте в нова-
та ситуация от позициите на експерти, идващи от различни 
институции, но със сходната амбиция да се държите като ин-

 1 К. Червенкова, „Открито писмо до Евгений Дайнов“, с. Миндя, България. – 
Във: в-к „Култура“, №36, 19 октомври 2001 г.
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телектуалци, т.е. да произвеждате независими критични съж-
дения за процесите, протичащи в променящото се наше битие. 
Много бързо обаче, и не без помощта на такива като тебе, от 
съжденията ви отпадна първо критичното, а веднага след него и 
независимото. Как се случи ли? Ще ти кажа. Намекна се, внуши 
се, накрая се съобщи в прав текст, че (отново) ситуацията е пò 
така, че тя пак е „на живот и смърт“; че трябва да изчакаме 
по-добри времена за независимостта и критичността; следо-
вателно че (както и преди) пари за независими съждения няма, 
особено пък ако те са критични... Интелектуалната общност 
(т.е. правото на свободно говорене) окончателно се разпадна. 
Как ли? Много просто – убеди се, че то не се плаща и се продаде 
на партийни каузи. Които на родна почва се явиха в две основни 
организационни форми – като фондации и като партийни цен-
трали.
Ето тази ситуация те свари като се върна от Лондон, скъпи 
Генчо, и много правилно се ориентира, затова се усука около 
най-престижната тогава институция – президентството. 
Не помня вече какъв беше – съветник, местен имиджмейкър или 
продавач на образи в чужбина. По-важното е, че когато титуля-
рът на тази така престижна институция се „деактуализира“, 
нищо не ти попречи да участваш в елиминирането му, както и 
в подялбата на печалбата от сделката. Допускам, че точно в 
този период ти окончателно си се разделил с илюзиите си, че е 
възможно да играеш и ролята на свободен интелектуалец, и си 
стъпил на терена на чистия (и добре платен) партиен акти-
визъм. Някои по-сръчни от тебе момчета доста по-рано се бяха 
преориентирали, но затова пък ти се постара да наваксаш. И в 
голяма степен успя. На фона на тази мила картинка как мислиш 
се чувстваха останките от онази академична общност, за кои-
то свободното критично говорене беше ценност? Ами ужасно се 
чувстваха, Генчо. Чувстваха се измамени, потиснати, унизени. 
И с основание. На фона на парите, които вие преразпределяхте 
в битността си на „независими политолози“, тяхното независи-
мо академично съществуване беше (и продължава да е) жалко и 
недопустимо мизерно. И какво мислиш направиха те? Ами също-
то, което правехте и вие. Започнаха да пишат проекти и от-
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чети. Само че срещу доста по-малко пари. А между проектите 
и отчетите – нищо. Понякога някой и друг текст, посветен на 
българската ромска общност, който остава завинаги достъпен 
само за фондационните счетоводители; понякога някоя и друга 
международна конференция, парите за която обикновено се раз-
пределят между пишещите проектите и пишещите отчети-
те. А между тях някой и друг случаен абдал, поканен за автен-
тичност. Вие и лично ти, драги Генчо, развратихте, купихте 
(за жълти стотинки) и в крайна сметка унищожихте т.нар. 
интелектуална общност, подлагайки на строги санкции всеки 
опит за независимо поведение или говорене. Обявихте себе си за 
единствените „политически правилни“ и внушихте у хората 
панически страх от „политическата неправилност“. Как, ще 
попиташ? Финансово, скъпи, финансово. Запушихте чак с тела-
та си каналите до всяко външно или вътрешно финансиране за 
дейности, неодобрени от вас. Въведохте най-отвратителната 
норма за успех – нормата на политическото лакейство...
... И още имам какво да ти пиша, приятелю, още имам какво да 
ти кажа, ама има ли защо? Ние с тебе вече сме пътници. Тези, 
дето идват след нас, хич не се трогват нито от вашите полито-
логически брътвежи, нито от морализаторските проповеди на 
„Култура“. Затова дай ние двамата да отидем в някоя кръчма, 
да „отметнем“ по две мастики, да боднем някой и друг набран 
от нас домат и да се разберем на четири очи. Става ли?

Писмото на Копринка Червенкова е изпълнено с горчиви ис-
тини за начина, по който „момчетата“ се пишат експерти и се опит-
ват да монополизират пространството на интелектуалния дебат в 
медиите. Не можем обаче да не се запитаме защо то е във формата 
на лична атака, която не назовава другите експерти, например Иван 
Кръстев, който участва в подялбата на печалбата от кампанията за 
предварителните президентски избори през 1996 г. точно колкото 
и Евгений Дайнов? Защо тя завършва, предлагайки разговор „на 
четири очи“, а не публичен дебат? Струва ми се, че обяснението на 
тази ситуация се крие в сложността на българското публично про-
странство, което смесва професионалните и приятелските отноше-
ния; в него участват множество мрежи за проекти, които се нами-
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рат в голяма икономическа и символична взаимозависимост. Както 
констатира социоложката Л. Деянова, в България не съществува 
публично пространство, т.е. автономна модерна критична публич-
ност такава, каквато я описва Хабермас1.

Според един от членовете на редакцията на в-к „Култура“ пуб-
личната покана, която К. Червенкова отправя към Е. Дайнов деба-
тът да бъде продължен частно, е приета от Дайнов, който „започ-
ва отново да публикува редовно във вестника“. Публичният дебат, 
който тази размяна на реплики би трябвало да провокира, „отново 
е монополизиран от вечните фигури на зависимите интелектуал-
ци и нищо не се променя“2; това просто е „още по-голяма реклама 
за същите експерти“, които К. Червенкова критикува, но иначе не 
спира да възхвалява и подпомага3.

Лидерите на think tanks играят едновременно ролите на ша-
мани, експерти, ангажирани интелектуалци, изследователи, хора, 
които говорят както от името на разума, истината, икономически-
те закони, политическите и геополитическите стратегии, така и от 
името на изкуството и музиката4. Те успяват да окупират голяма 
част от българското медийно пространство, налагайки се като ле-
гитимни посредници между множество области едновременно. Те 
са икономисти, когато говорят за икономическите процеси, поли-
толози, когато говорят за политическите реформи, изследователи, 
когато говорят за наука, ангажирани интелектуалци, когато гово-
рят за гражданското общество или за цивилизационните избори, 
критици на изкуството, когато говорят за естетични норми. Те ус-
пяват да се въплътят в ролята на чисти медиатори, която фактиче-
ски им позволява да се превърнат в легитимни представители на 
обекта, който медиатизират.

 1 J. Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge, 1992, 
Polity Press.

 2 Интервю с Т. С., сътрудник на в-к „Култура“.
 3 Вж. статията „Елегантният посредник“. – в-к „Капитал“.
 4 Директорът на ЦИР дълго време е бил водещ на музикално предаване в „Да-

рик радио“, както Евгений Дайнов често публикува музикалните си критики 
в постоянното си рубрика във в-к „Сега“ или в-к „Капитал“.
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изноСители на локално знание

Доминиращата позиция на медиатизирани експерти осигурява 
на анализаторите от българските think tanks не само легитим-

ността на медиатори отвън навътре, но също и отвътре навън. Всеки 
път, когато някоя медия или агенция от Западна Европа поиска да 
публикува някаква локална и „независима“ гледна точка за събитие 
в България, на Балканите или в Западна Европа, тя се свързва вина-
ги с едни и същи експерти и интелектуалци: Иван Кръстев, Евге-
ний Дайнов, Огнян Минчев, Андрей Райчев и пр. Сред тези фигури 
най-публикувана и най-цитираната в западната преса като че ли е 
тази на Иван Кръстев („Ди Цайт“, „Файненшъл Таймс Дойчланд“, 
„Оупън Демокраси“, „Уол Стрийт Джърнъл“, „Куриер Интернасио-
нал“, „Льо Монд“, „Либерасион“ и т.н.)1.

Ако потърсим по-ключова дума в архивите на френските вест-
ници след 1996 г., ще забележим, че тези лица публикуват или са 
цитирани в разнообразни материали, съответстващи на различ-
ните роли, за които говорих по-горе: в броя на „Куриер Интерна-
сионал“ за настъплението на популизмите в Европа (12 октомври 
2006) Иван Кръстев е представен в редакционната колонка на 
Филип Тюро-Данжен като „български интелектуалец“, в шапката 
на статията на Кръстев „Пълен завой на екстремно дясно“ – като 
„либерален политолог“, докато в интервюто с него – като „българ-
ски политолог“. В едно интервю в „Льо Монд“2 от края на 2006 г., в 
което Кръстев обяснява, че Европейският съюз и Русия си оспор-
ват влиянието над страните кандидатки за Европейския съюз като 
Румъния и България, той е въведен като „политолог и директор на 
ЦЛС, София“. Година по-рано пък, в рубриката „Дебати“ на същия 
френски всекидневник, под статията му „Неоконсерваторите на 

 1 Смесено проучване, извършено чрез много сайтове на think tanks и на вест-
ниците, които цитирам.

 2 I. Krastev, „Ces pays que la Russie dispute à l’Europe“. – Le Monde, 25 décembre 
2006.
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Путин“1 той е представен като „интелектуална фигура от постко-
мунистическа България, директор на ЦЛС“.

Ако се опитаме да опишем темите на статиите или на цитирани-
те мнения на експертите-интелектуалци на българските think tanks 
във френската преса, получаваме следната поредица от теми, по ко-
ито те се изказват от 1996 г. насам2: коментар на президентските и 
парламентарните избори, в т.ч. възкачването на власт на Симеон 
ІІ през 2001 г., руската политика в Централна и Източна Европа, 
корупцията, нарастването на популизма, съдбата на Косово, евро-
пейската интеграция на Балканските страни и войната в Ирак.

Дори и регионалният всекидневник „Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace“, използвайки информация на Агенция Франс прес, цити-
ра мненията на Е. Дайнов и А. Райчев за православния Великден и 
за масовото участие на българите в църковните служби3, от които 
става ясно, че това е следствие на скъсването с комунистическото 
минало (Райчев) или показност на новите бизнесмени, „които се 
опит ват да се легитимират, показвайки привързаност към Църква-
та“ (Дайнов). Адресът на българските експерти (ту интелектуалци, 
ту социолози, ту политолози, ту анализатори) се превръща в за-
дължителна и автоматична препратка в базата данни на западните 
медии; особено Иван Кръстев, който успява да се наложи като из-
носител на локално знание не само от България, но и от Балканите, 
и от Централна и Източна Европа. Не е учудващо, че документал-
ни филми като „България – пътят на присъединяването“, излъчен 
в епизода от рубриката „Thema“ на телевизията ARTE, озаглавен 
„Добре дошли в България!“ (20 март 2007 г.) и посветен на прие-

 1 Текстът говори за руската политическа порочност, която „иска да изолира ЕС 
от международната сцена и да наложи Нова Европа“ чрез нови стратегии за 
мрежа от неправителствени организации и от медии, които се вдъхновяват 
от примера на натовските неправителствени мрежи, за да изнасят руската 
демокрацията“. Вж. Le Monde, 8 ноември 2005 г.

 2 Базирам се върху проучване в архивите на вестниците „Le Monde“, „Libération“ 
и „Les Dernières Nouvelles d’Alsace“ от 1996 г., които засягат четири имена на 
медийни експерти: Ив. Кръстев, Е. Дайнов, О. Минчев и А. Райчев.

 3 „Bulgarie: les orthodoxes s’affichent“, DNA, 13 avril 2007. 
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мането на България в ЕС, също цитират мнението на експерти като 
Иван Кръстев.

кой публиЧен диСкурС оСпорва ролята на 
екСпертите?

от 2001 г. популисткият дискурс се налага в публичното про-
странство като национална алтернатива на този на „компра-

дорската буржоазия“ на експертите, особено чрез нови политиче-
ски партии като „Атака“ и кръга „Нова Зора“.

Ако преди идването на власт на Симеон през 2001 г. медиите 
противопоставяха „синия етнос“ на „червения етнос“ (Л. Деяно-
ва) в рамките на двуполюсната конфронтация, имаща за залог по-
литическия и геостратегическия проект на нацията, то след 2001 г. 
(период, в който се появяват „червени“ think tanks, финансирани 
от „Отворено общество“ и от други международни организации), 
политическите елити и експертите изведнъж се оказаха в общ ла-
гер, оспорвани от новата форма на популисткото слово, която не се 
идентифицира нито със СДС, нито с БСП.

Както и в други страни от Централна и Източна Европа, и в 
България се появяват форми на оспорване на политическите ели-
ти и на всички видове експерти, определени като „врагове на на-
рода“, „агенти на мултинационалните компании и на американския 
военнопромишлен комплекс“, които са използвали парадигмата на 
прехода, за да измамят и ограбят народа. Става дума за отричане на 
системата и на политическото по принцип, а единствената алтерна-
тива, предложена в замяна, е „връщането към изворите“, преоткри-
ването на нацията и на загубената слава.

Вестник „атака“ и телевизията СКАТ са двете медии на попу-
листката и националистическа партия „Атака“, която успява да вле-
зе в парламента след изборите през 2005 г. Кампанията на партията 
си служи с разкриването на механизмите на „атлантическия и ев-
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ропейския заговор“, чиито посредници са официалните експерти 
на think tanks и политическата каста на партиите във властта. Един 
от лайтмотивите на речите на членовете на „Атака“ е политико-ме-
дийният заговор, който маргинализира всеки опит за патриотично 
слово. Представям един откъс от статията на Тодор Тонкин, „Вест-
ници на прехода или преходни вестници?“, публикувана във в-к 
„Атака“ (17 октомври 2005 г.):

Ще се съгласиш, драги читателю, че българските национални 
всекидневници си приличат. Особено в последните години. Нови-
ните в тях са едни и същи, писани сякаш под индиго, едни и същи 
са и т.нар. политолози и външни автори, които дефилират по 
страниците им. Интервюират се едни и същи хора. Случва се 
даже в един ден в 2–3 вестника една личност да облъчва читате-
лите с прозренията си. Което не пречи на другия ден въпросната 
персона да гастролира в друг вестник. Често пъти и заглавията 
са едни и същи...

По този начин станалите много популярни медии на партията 
„Атака“1 претендират за ролята на единствен алтернативен източ-
ник на истините за прехода, които дотогава са били скрити от наро-
да: изпълнената със злоупотреби приватизация, чиито дивиденти 
са поделени между синия елит, червения елит и международните 
банки, продаването на националното богатство на мултинацио-
налните фирми, които пълнят джобовете на няколко богоизбрани, 
несправедливото затваряне на реакторите в АЕЦ „Козлодуй“, евро-
пейската перспектива като опит за изтриване на българския народ 
и т.н. Тези „разкрития“ обаче понякога се свързват с антисемитски 
и расистки дискурс, който поставя алтернативата на системата в 
полето на деструктивния и негативен популизъм и в крайна сметка 
премахва възможността за провеждането на същински политиче-
ски дискусии в полето на демокрацията.

 1 Важно е да се отбележи, че телевизия СКАТ е станала известна много преди 
да бъде създадена партията, която се е възползвала от публичното влияние на 
тази медия. Лидерът на партията, Волен Сидеров, е бил един от известните 
журналисти на тази телевизионна програма.
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Същото оспорване на елитите и на експертите откриваме и 
на страниците на вестника на кръга на бившите комунисти и на-
стоящи леви националисти „Нова Зора“1, когато някои от интер-
вюираните от Софийския университет определят като „медията на 
старите динозаври – професори по икономика и социални науки, 
близки до бившите тайни служби на българската комунистическа 
държава“. „Нова Зора“ е типичен пример за маргинализирането и 
радикализирането на лявата критика, която говори в името на „на-
ционалния интерес“, заплашен от „либералния заговор на глобали-
зацията“: дискурс, който е премахнат от официалната реторика на 
БСП след 2001 г. Представям откъс от статията на Румен Водени-
чаров, който говори за „троянските коне“, наложили новия свето-
вен ред в България, особено чрез „Отворено общество“ и експер-
тите на think tanks2:

Националната държава трябва да бъде потъпкана в името на 
новия световен ред, ръководен от една световна сила и от гло-
бално и световно правителство, невидимо с просто око. Всичко 
се извършва с моркова на парите (разпределяни от хора като 
Джордж Сорос, от МВФ, Световната банка и т.н.) или с пръч-
ката на НАТО, т.е. армията на САЩ... Морковът го дават на 
троянските коне и на правителствата, съставени от троянски 
коне... Така започна отглеждането на троянски коне. В големите 
български градове бяха създадени клонове на фондация „Сорос“. 
Подчиниха уважавани граждани и творци с долари. Обаче този, 
който плаща, поръчва музиката, и няма какво да се направи.
В „Отворено общество“ думата „национализъм“ (т.е. патрио-
тизъм) е равна на фашизъм и дори на антисемитизъм. Хората 
на Сорос са заели ключовите постове не само в Министерство на 
икономиката, но и там, където се формират съзнанието и граж-
данската визия на младото поколение. Сутрин мозъците се про-
миват от Г. Коритаров по БиТиВи, вечер ги изплакват с предава-

 1 През 2005 г.  главният редактор на вестника, Минчо Минчев, създава Народна 
и националистическа партия, отделяйки се от „Атака“, която същата година 
успява да влезе в парламента.

 2 „Нова Зора“, 29 юли 2003 г.
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нията „Актуално“ и „Шоуто на Слави“... Финансирането на ня-
колко института, носещи гръмогласни имена, заслужава специ-
ално изследване: на първо място Център за изкуствата „Сорос“. 
После чрез преобразувания, преливания и възраждания IMRI на 
добре известната Антонина Желязкова, ИПИ на Красен Стан-
чев, ЦИД на Огнян Шентов, ЦЛС на Иван Кръстев и Деян Кюра-
нов, Хелзинкския комитет на Красимир Кънев, ИРМИ на Огнян 
Минчев, Института на Ахмед Доган, ЦСП на професора (без 
да е бил доцент) Евгений Дайнов... Половината от пипалата на 
холдинга на титана на социологическата мисъл А. Райчев също 
се подхранват от дълбокия джоб на Дж. Сорос [в списъка след-
ват други think tanks като Европейския институт, ЦИР и т.н.]... 
Тези добре нахранени безотечественици са постоянни гости на 
националната телевиция, БиТиВи, Radio Free Europe...

На радикалните хипотези на Р. Воденичаров не им липсват ре-
ални основания. Поради много маргинализираната националисти-
ческа позиция на „Нова Зора“ обаче те спомагат повече за затва-
рянето в гето на критиката спрямо класата на експертите, която 
автоматично се причислява към жанра „теория на конспирацията“. 
Проблемите, които те повдигат – създаване на интелектуални и 
експертни мрежи, които обслужват съвсем конкретни икономи-
чески интереси – така и не получават публичен отговор от страна 
на експертите. И докато авторите на „Нова Зора“ обвиняват „ана-
лизаторите“, че участват в конспирацията на капиталистическите 
и милитаристките сили, водени от Съединените щати, експертите 
обвиняват авторите на „Нова Зора“, че са поддържани и финанси-
рани от антидемократични икономически и политически сили или, 
че са „хора, които са си загубили ума, защото се чувстват големите 
губещи от прехода“1.

На 27 януари 2006 г. обаче в една статия във в-к „Култура“ ди-
ректорът на ЦЛС Иван Кръстев, правейки анализ на „края на либе-
ралното десетилетие“ признава, че теорията на конспирацията не е 
чист фантазъм:

 1 Интервю с Е. Дайнов, ЦСП.
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Традиционните политически преданости са мъртви, вече няма 
дясно и ляво, няма и консерватори и социалисти, има само „ние“ 
и „те“. Теорията на конспирацията на елитите е единствена-
та влиятелна политически доктрина и тя е всесилна, защото 
е вярна.

Дали това заявление е подготовка за рециклирането на либе-
рализма в популистката реторика? Отговорът на този въпрос не е 
част от настоящето изследване, но както вече споменах по повод на 
асоциацията „Глобална България“, от 2001 г. насетне Иван Кръстев 
подготвя терена на новото дясно – това на лидера Бойко Борисов.

Завършвам тази част за медиите с превода на едно стихотворе-
ние от интернет. Публикувано е във форума на вестник „Сега“ 
от 01.11.2001 г. като отговор на редовната хроника на Е. Дайнов. 
Подобни реакции са много чести, но не могат да бъдат свързани с 
конкретно политическо движение:

Явно днес ще се пробуждаме,
нещастни зарад капещи листа,
щастливи зарад Дайнова в „Сега“,
ще мачкаме умората, тъгата и сънят,
ще псуваме на Цар, ще хвалим на Премиер,
и ще се учим, докато умрем.
Нещастна плесен – върви си в гроба!
На мене остави да избера
дали към „утре, утре, утре“ със ситни
или с бързи стъпки да вървя...
А после... п-пфу, гасни свещице клета...
Да пламне огън и да дойде ден,
и ако ще да е последен – ще бъде моят,
този ден...И нека да е първият, но български,
а не по Шекспир, все обвит в мъгла,
и духове в замъци, и черепи на шутове.
Бедний мой Йорик, тук не е Дания, а Стара планина...





глава 7 

пазарът на проектите

избрах да напиша главата за пазара на проектите към края на 
моята книга, защото ми се струва, че анализът на връзките 
между донори и think tanks, в контекста на изграждането 

на гражданското общество в България по време на прехода, е пря-
ко свързан с повечето от хипотезите ми за ролята на експертите 
като медиатори на политическите и икономическите промени след 
1989 г.

Въвеждането на „пазара на проектите“ действително е един от 
важните фактори за преобразуването на българското общество: 
финансирането на български неправителствени организации и 
think tanks от страна на международни организации и чуждестран-
ни фондации създава социална, културна и познавателна икономи-
ка извън държавните механизми. Зависимостта от външно финан-
сиране би трябвало постепенно да бъде намалена чрез алтернатив-
ни стратегии на устойчивото развитие. Както отбелязва статия от 
2007 г. във в-к „Капитал“ обаче, неправителственият сектор (вклю-
чително и think tanks) остава много зависим от чуждестранната по-
мощ. Това се случва в контекст, в който големите донори, създали 
и поддържали българското гражданско общество след 1989 г., като 
USAID и фондация „Отворено общество“ на Джордж Сорос, вече 
са намалили помощта си и подготвят стратегии да напуснат страна-
та. Така след 2007 г. европейските програми остават единственият 
сериозен източник за подпомагане развитието на гражданското 
общество. Българските think tanks, 90 % от чието финансиране все 
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още произлиза от чуждестранни източници, подготвят алтернатив-
ни стратегии, за да се възползват по-добре от наличните ресурси.

Финансирането на think tanks е сложен проблем, който е свър-
зан с организацията на системите за филантропична помощ и с 
международния пазар на експертизи, създаден и развит след осем-
десетте години на ХХ в. Целта на тази глава се ограничава с опис-
ването на специфичните условия в България, макар и някои от хи-
потезите да могат да бъдат изпробвани и в друг контекст, което би 
спомогнало за глобалния анализ на функционирането на пазара на 
проектите и на международната помощ за демокрацията: две поня-
тия, които съществуват успоредно в езика на експертите и на доно-
рите и които говорят за сложната реалност от отношения между 
донори и бенефициенти, както и между самите бенефициенти (от-
ношения на конкуренция, но и на сътрудничество).

Следователно предлагам на първо време да проуча начина, по 
който експертите на think tanks описват отношенията си с доно-
рите и с другите актьори на пазара. Ще направя това с помощта 
на няколко типични разказа, а после ще анализирам – чрез един 
разговор с K.K., отговарящ за програмите в областта на местното 
управление на USAID в България – как един от основните донори 
вижда развитието на отношенията USAID/think tanks през годи-
ните на прехода. Накрая ще предложа няколко хипотези за смисъла 
на метафората за пазара на проектите в контекста на политическия 
и икономическия преход.

1. Стратегиите за финанСово оцеляване:  
въпроС на идентиЧноСт

В много от проведените от мен разговори въпросът за финанси-
рането на think tanks пораждаше безпокойство, както и голямо 

затруднение за даване на детайлни обяснения по тази тема. Сякаш 
самият въпрос вече съдържаше подозрение в независимостта и 
честността на think tanks. Много често беше доста трудно да набавя 
пълна и меродавна информация за източниците и обема на финан-
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сирането на проектите, сякаш ставаше дума за професионална тай-
на, която трябва да бъде пазена от любопитството на лица, защото 
те биха могли да я използват злонамерено. Трябва да отбележа, че 
в списъка с think tanks в Централна и Източна Европа, издаден от 
„Фрийдъм Хаус“ през 2006 г., стандартизираните параграфи, пред-
ставящи донорите на всеки отделен think tank, са празни при по-
голямата част от българските think tanks. Имената на партньорите 
и донорите на тези организации често фигурират в общ списък на 
интернет сайтовете им и не позволяват да се установи какви са точ-
ните източници и суми на финансиране на think tanks.

Безпокойството от предизвикания въпрос обаче също се ока-
за мощен косвен извор за събиране на информация относно спе-
цифичните стратегии на всяка организация. Като компенсация за 
първоначалното смущение, предизвикано от любопитството на из-
следователя, интервюираните често предлагаха много рационално 
обяснение на модела на финансиране на организацията им. Разказ-
вайки за връзките си с донорите, представителите на think tanks ви-
наги говореха за съзнателен избор, определил тяхната стратегия за 
оцеляване, стил на работа и цели. Те превръщат този избор в един 
вид запазена марка, която им позволява да се сравняват с другите 
актьори на „пазара на проектите“. Все едно, че think tanks избират 
своите донори, а не обратното. Поговорката „Кажи ми кой ти пла-
ща, за да ти кажа кой си“, се оказа съвсем точна в този случай.

идеята за най-добрия модел

Във всяка една организация експертите, които срещах, предста-
вяха начините за финансиране на собствения си think tank като 
доказателство за преимущество по отношение на другите НПО 
като цяло, но също и по отношение на господстващите на пазара на 
проектите think tanks, с които си сътрудничат или се конкурират. 
По този начин успях да установя няколко оси на противопоставяне 
между „ние“ (колективно или индивидуално) и „другите“ (другите 
по принцип или конкретният друг).
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„иСтинСките“ и „фалшивите“ актьори на гражданСкото 
общеСтво

продължителното наблюдение на средата ми помогна да разбе-
ра, че безпокойството, породено от въпроса за финансирането, 
всъщност е следствие от по принцип лошия имидж на НПО в бъл-
гарското обществено мнение. Една статия във вестник „Капитал“1. 
(близък до кръговете на think tanks) говори тъкмо за липсата на до-
верие на хората по отношение на гражданското общество, което 
би трябвало да защитава техните интереси:

Защо когато някой каже НПО, първата асоциация обикновено 
е крадене, а не защитаване на обществен интерес? Заради ти-
чането след парите на донорите, а не след интересите на граж-
даните. Преходът роди и редица автентични организации – с 
активна позиция, адресиращи истински проблеми, а не имити-
ращи дейност. Но като че ли онези, които бяха създавани и кро-
яха проекти само за да усвоят „едни пари“, преобладаваха.

Критиката на „лошите“ НПО, онези, които произвеждат „хал-
турни проекти“, също присъства във всички разговори с експерти-
те на think tanks. Както и в статията, която току-що цитирах, моите 
събеседници оставят да се разбере, че има „истински“ и „фалшиви“ 
НПО и че изборът да принадлежиш към първата или към втората 
категория е следствие на индивидуална морална позиция. Ето как 
Р. А. (ЦЛС) разграничава тези две категории:

Другите НПО се продават опортюнистки, използват иконо-
миката на проектите за личните интересите на членовете си... 
Те правят това, което донорите им искат, и вземат налични-
те на пазара пари... По този начин Западът си създава на ни-
ска цена приемлив идеологически фон... Някои think tanks пишат 
проектозакони, например този за радиото и телевизията, но 

1  NGO 2.0. или какво (би трябвало да) е новото поколение неправителствени 
организации. – Капитал, 26. ян. 2007. 



| 497 седМа глава d Пазарът на Проектите

всъщност защитават интересите на бизнеса, а не обществения 
интерес...

В проведените от мен разговори всички експерти на think tanks 
се разграничаваха, по подобие на Аврамов, от „другите НПО“, 
твърдейки, че за разлика от тях те правят оригинални проекти с ре-
ален принос за обществото.

профеСионализъм Срещу идеология

едно друго противопоставяне различава финансирането, получе-
но за идеологическа работа, от това, получено за професионална 
(дори техническа) работа. Експертът Б. Т. например различава 
проектите на ЦИД от тези на ЦЛС или ЦСП. Според него, докато 
последните think tanks получават фондове по конкретни полити-
чески поръчки на донорите, опитващи се да имат директно влия-
ние в страната (като NED, „Republican Institute“, „Фрийдъм Хаус“ 
и т.н.), то ЦИД разчита на разностранни компетенции и на тех-
нология, позволяващи му да кандидатства по всякакви програми 
на Европейския съюз, Световната банка, USAID и т.н. Експертът 
подчертава, че ЦИД е изградил специално звено за подготовка на 
проекти, което се занимава с проучването на възможностите и с 
кандидатстването. Така се създават „диверсифициране и стабил-
ност“, позволяващи „известна автономия на функционирането“ на 
институцията.

Този дискурс противопоставя постоянното медийно присъст-
вие на експертите на „идеологическите think tanks“ на усърдната 
и дискретна работа на организации като ЦИД и ЦИР, които „из-
вършват техническа работа, с която другите не искат да се заемат“.

гъвкавоСт/бюрокрация
така наречените от Б.Т. идеологически think tanks на свой ред из-
обличават бюрократичната система на ЦИД, който сравняват със 
завод за проекти. Ето как Иван Кръстев (ЦЛС) описва модела на 
финансиране на ЦИД:
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ЦИД е много добре смазана машина за осигуряване на услуги и 
прокарване на проекти, които вече съществуват навън... Те са 
част от една глобална мрежа за събиране на данни. Според мен 
те не се интересуват по същество от българската действител-
ност... Те са същинска икономическа структура, която е много 
добре адаптирана към бизнеса на проектите. Не ги осъждам... Не 
познаваме голяма част от проектите им. Те излизат в публич-
ното пространство само когато трябва да представят някой 
проект. Освен това работят много добре с българската админи-
страция... нещо, което и ние може би трябва да правим по-добре... 
Един пример: бях партньор по едно от техните изследвания, на-
истина много интересно, но в крайна сметка самото събиране на 
данните накуп, анализирането им, цялата политика на изслед-
ването бяха измислени от изследователския център в чужбина, 
поръчал им работата. Те функционират само като машина, ко-
ято произвежда стандартизирани данни, подхранващи компа-
ративната схема на организацията поръчител. С европейското 
разширяване подобни think tanks имат голямо бъдеще...

Р. А. също отбелязва, че много често въпросният обмен се огра-
ничава до внос на понятия и на методология и износ на данни. За 
разлика от ЦИД, експертите на ЦЛС претендират, че тяхната ор-
ганизация е по-гъвкава, което се постига с изграждането на трайно 
доверие между няколко постоянни донори1 и think tank-а. Това е 
модел, който според тях за разлика от „бюрократичната тежест, на-
ложена от Брюксел“, позволява бърза реакция и оригиналност на 
работата.

американСкият модел/европейСкият модел

Моделите на европейското и американското (англосаксонско-
то) финансиране са сравнени в много от разговорите. Малки-

те think tanks като ЦСП, ЦЛС, ИРМИ и т.н. открито заявяват, че 

 1 „Charles Stewart Mott Foundation“, „Фрийдъм Хаус“, „German Marshal Fund 
of the United States“, „Open Society Fund“, New York, „The King Baudouin 
Foundation“, „International Republican Institute of the US“.
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предпочитат модела за финансиране, предложен от американските 
донори, тъй като е по-гъвкав и по-добре адаптиран към функцио-
нирането на техните структури. Според Г. Ганев и Д. Кюранов гъв-
кавостта, с която американските фондации като „Джърман Мар-
шал Фонд“, „Фрийдъм Хаус“, „Нашънъл Ендаумънт фор Демокраси“ 
и т.н. финансират „в подходящия момент“, е условие за бърза реак-
ция, която е една от силните страни на ЦЛС:

Ето един пример: царят печели изборите през 2001 г... трябва 
да се реагира, да се организира дебат. Иван се обажда на няколко 
места и бързо намираме финансиране от един холандски парт-
ньор, който функционира по модела на американските донори. 
Свързахме се с нашите партньори от медиите, „24 часа“ и Би-
ТиВи, и организирахме дебати Кошлуков/Дайнов, Н. Василев/
Левон Хампарцумян. Деян Кюранов беше модератор. Една годи-
на по-късно пак организирахме дебат, за да рационализираме и 
да канализараме какво се случва... Направихме същото за АЕЦ, 
Козлодуй, за Косово. Реагираме бързо... не можеш да го направиш 
ако чакаш на опашка да си получиш парите от някоя програма 
на Европейския съюз като всички останали... Същото беше и с 
проекта „България 2001“: за един месец Иван намери финанси-
ране по GMF...1

К. Станчев (ИПИ) също счита европейския начин на функци-
ониране за много тежък и неефикасен. Въпреки че в списъка със 
спонсорите му фигурират също Европейската комисия и Програ-
мата ФАР, той разчита най-вече на добрите си мрежови отношения 
с „Фрийдъм Хаус“, „Mott Foundation“ и други американски фонда-
ции. Предимството на това финансиране е, че се опира на директни 
преговори с чуждестранните фондации, без излишно да се минава 
през бюрократичната процедура на конкурсите. Откъсът от разго-
вора с Р. Д. – млад експерт в ЦЛС, задълбочава тази гледна точка:

Да, следвал съм курсове за подготвянето на кандидатури по про-
екти, но това не е чак толкова полезно, тъй като винаги трябва 

 1 Интервю с Г. Ганев, ЦЛС.
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да се адаптираш към особените изисквания на различните доно-
ри. Консултирам се с Ани [специализирана в подготовката на 
проекти и на бюджети], когато трябва да попълвам документи 
за Европейския съюз, но ползата е малка... много детайли, дока-
то при нас не се спираме на детайлите, не разчитаме на тях. 
[...] Разчитаме на оригиналната идея... Повечето от проекти-
те ни не са плод на конкурентно кандидатстване, а са догово-
рени предварително с донорите... Процедури извън конкурсите... 
Използват ни като звено за анализ на кризи и събития, като 
сила за бърза реакция, а не като завод за проекти като всички 
останали... Не се занимаваме и с academic  research, произвеждаме 
papers, без каквото и да било академично кокетничене... Всичко се 
пише на английски... По всеки проект организираме и конферен-
ция, за да медиатизираме работата, за да я направим видима. 
На тези конференции каним политици... На 17 декември прове-
дохме дебат с хора от Министерство на външните работи, с 
министър Кунева за европейската интеграция и за Централа-
та в Козлодуй...

Критиката на начина на функциониране на европейските помо-
щи обаче не означава, че можем да различим think tanks, финансира-
ни от европейските фондове, и другите, финансирани единствено 
в системата на американско финансиране. Всички think tanks, ко-
ито проучвам, са финансирани главно от американски източници. 
Дори и ЦИД, който често е представян като „машина за печелене 
на пари от Брюксел“ (той ръководи включително и Информацион-
ния център на Съвета на Европа в България), по време на прехода е 
финансиран главно от фондации от Съединените щати, и особено 
от USAID, която го счита за един вид „организация съдружник“1. 
В множество разговори експертите на конкурентните think tanks 
иронично наричат ЦИД „Българския отдел на Американското ми-
нистерство на външните работи“. И макар за Б. Тодоров европей-
ските проекти да са „важен източник за финансиране на ЦИД“, той 

 1 Този термин е използван в благодарствено писмо, адресирано до Българския 
парламент по случай рожденната дата на USAID–България.
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също е критичен към бюрократичното функциониране на проекти 
като ФАР, Пакта за стабилност и така нататък. Ето откъс от неговия 
коментар:

ЦИД вече има опит в процедурите по кандидатстване по про-
екти на Съюза... Програмите на Делегацията [на Европейския 
съюз в България] са минимални, но има също и програми, директ-
но свързани с Брюксел. Европейските проекти струват повече 
като организация, време и компетенции, което ние наричаме 
transaction costs. Ние имаме човек, който се занимава само с това. 
Например за написването на проекта за трансфера на техноло-
гии работиха двама души на пълно работно време в продължение 
на три месеца. Освен това не всички проекти минават, което 
значи, че трябва да се кандидатства по повече...

незавиСимоСт/завиСимоСт

Макар и зависимостта от чуждестранните донори да е реална и 
силна, тя е компенсирана, според дискурса на експертите, от неза-
висимост, гарантирана от отсъствието на финансиране от държа-
вата. Това, според тях, позволява на think tanks да играят ролята на 
коректив на правителствените политики. Зависимостта от външни 
източници се коригира и от разнообразяването на източниците 
на диверсифицирането на финансиране, чрез което според Иван 
Кръстев (ЦЛС) се избягва евентуалният контрол над съдържа-
нието и целите на дейността на организацията. Проучванията на 
мрежите за подпомагане на демокрацията обаче, като например 
тези, които вече цитирах (Н. Гийо, Дезле и Гарт), показват, че до-
норите като „Фрийдъм Хаус“, NED, USAID, „Mott Fondation“, IRI 
и т.н., поддържащи връзки със Световната банка, споделят едни и 
същи политически цели и много често на свой ред са финансирани 
от едни и същи корпоративни и правителствени източници в Съе-
динените щати.

Друг основен аргумент на think tanks настоява върху връзките 
на доверие с донорите, които дават на експертите възможността 
да предлагат проекти и методи извън конкретните поръчки на до-
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норите. Експертите все пак признават, че става дума за ограничено 
поле на действие, обусловено от спазването на глобалните цели на 
програмите на спонсорите.

И накрая, финансовият одит, извършван от чуждестранни ор-
ганизми, често е представян както в разговорите ми, така и в интер-
нет сайтовете на българските think tanks като абсолютна гаранция 
за „прозрачност“ – понятие, което се бърка с „независимост“. Още 
повече, че тези финансови одити са изисквани от самите донори. 
USAID има споразумения с международни счетоводни фирми като 
KPMG – компания за одит, която валидира финансовите отчети на 
повечето от българските think tanks и едновременно с това участва 
в някои от техните изследователски и лобинг проекти, включително 
в кампанията на ЦИД против корупцията1. Следователно същест-
вува смесване на нивата на отговорност или по-скоро разделяне на 
полето на действие на експертите (национални политики) от по-
лето на оценка на действията им (международни мрежи), тъй като 
think tanks не са подлагани на никакъв контрол в България и тъй 
като техните сметки са контролирани от международни актьори, 
също въвлечени в системата на функциониране на пазара на проек-
тите. Както проличава и след скандалите около финансовата криза, 
провокирана от........, фирмите за одит са въвлечени в прикриване 
на дефицита и спекулация с финансови капитали.

Ситуацията би могла да се промени, ако think tanks започнат 
да ползват местни обществени и частни средства, но – въпреки ре-
формата на законодателството за НПО през 2000 г., инициирана от 
критиките на системата и от парламентарното лобиране на експер-
тите на think tanks в полза на фискални облекчения за донорите2 – и 
през 2007 г. тенденцията остава непроменена. Според Б. Т. (ЦИД) 
сътрудничеството и конкуренцията между think tanks продължават 
да имат една единствена цел: „поделянето на баницата на чуждес-
транната помощ“.

 1 Сайтът на ЦИР цитира например проучването на KPMG и Anti-Gray Market 
Alliance: „The Grey Market of IT Products“.

 2 Nations in Transit (NIT), Report Bulgaria, 1998–1999, „Фрийдъм Хаус“/ CLS 
(автор на доклада за България).
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конкуренция и СътрудниЧеСтво

анализът на стратегиите за конкуренция (но и за сътрудничест-
во) между think tanks при търсене на финансиране от донорите 

е много полезен за схващането на начина, по който функционират 
пазарът на помощта и пазарът на проектите в България. Ето как те-
оретизира тази реалност експертът на ЦЛС Иван Кръстев:

Българският модел е много особен. Няма доминираща организа-
ция. Може би ЦИД е най-големият и най-професионализирани-
ят think tank. Но той е много по-ангажиран на международната 
сцена, където играе с международни актьори, отколкото тук. 
Няма нито един доминиращ think tank, за разлика да речем от 
Гърция с ELIAMEP. Имаме седем малки играча, които понякога 
си сътрудничат, но остават конкуренти.

Иван Кръстев свежда терена на сътрудничество-състезание 
между think tanks до седем „малки играча“ все едно че останалите 
think tanks – списъкът на „Фрийдъм Хаус“1, който е известен като 
много селективен, съдържа двадесет – не играят в същата кате-
гория. Следователно поне до 2001–2002 г. ЦЛС, ЦСП, ИРМИ, 
ИПИ, ЕИ, ЦИР и ЦИД си поделят пазара с няколко организации, 
които не са „чисти think tanks“ – АКСЕС, ИМИР, ЦАИ и т.н.

Не става дума за организации, които са съществували и преди 
международната помощ, а за такива, които след пристигането ѝ са 
успели да вземат част от баницата, създавайки един вид колективен 
монопол. Както видяхме и в частта, посветена на произхода на think 
tanks, те са създадени с помощта на международните донори, свър-
зани с местните филиали на организациите (главно USAID и „От-
ворено общество“). Следователно донорите още от самото начало 
са посочили главните актьори на пазара на експертните проекти в 
България. След това индивидуалните стратегии на организациите 
са се ограничили да отговорят по възможно най-гъвкавия начин на 
промяната на императивите и на стратегиите на донорите, тъй като 
пазарът на експертизата в България така и не се превръща в авто-

 1 Think tanks in Central and Eastern Europe, „Фрийдъм Хаус“, 2006.
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номна сфера на състезание между различни обществени проекти и 
конкурентни визии за публичната политика на държавата.

Следващият откъс от разговора ми с експерта на ЦИД Б.Т. по-
твърждава тази констатация, описвайки как българската действи-
телност не отговаря на идеалния модел за съревнование между раз-
лични идеи и методологии – модел, който според Б.Т. е приложен 
единствено при пазара на експертизата в Съединените щати:

На една конференция за европейската интеграция think tanks се 
оплакваха от липсата на координация между тях. Казах на ко-
легите: идеята не е да има координация или да си поделяме бани-
цата по интелигентен начин, а да бъдем и конкуренти на пазара 
за идеи, както са think tanks в Съединените щати. Но в Бълга-
рия все още няма консуматори на идеи и следователно няма и 
конкуренция на пазара за идеи, няма противопоставяния между 
визиите... Огнян и Иван, са лобисти за собствена сметка... Кон-
куренция има преди всичко да се добереш до ухото на политика и 
за средствата за финансиране от чужбина... Има и лични, и ира-
ционални търкания между лидерите на think tanks... Ако НПО 
предприемаха общи действия, можеха да увеличат средствата 
по програмите. Донорите само това чакат [...]. Личните враж-
ди, personnal animosities, не са логични, защото не се харесват на 
донорите. Това е непродуктивно поведение. Но е вярно, че създа-
ването на think tank е лична форма на изразяване, откъдето про-
излизат всякакви зависти и нарцисизми... Страната е малка, 
всички се познават, всеки познава историите и делата на всички 
останали [...].
Донорите се научиха да имат своя собствена клиентела. Техни-
те проекти са ръководени от местни мисии, например USAID и 
„Matra“. Някои програми са напълно семейни начинания... Често 
се казва на шега: „Каквато е страната, такива са и американ-
ците ѝ“ [смее се]... Те предпочитат средата да бъде предвидима 
и контролируема. Затова не дават проекти с конкурс. Големите 
донори пък са по-анонимни, като например Шестата рамкова 
конвенция на Европейския съюз. Тя няма клиентела. ПРООН и 
Световната банка са по средата. Но всички имат доверие на 
тези, с които вече са работили.
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Изглежда, че българската специфика на пазара на експертизата 
е определена преди всичко от липсата на „консуматори на идеи“, 
която според Тодоров се дължи на липсата на реална интелектуал-
на конкуренция между think tanks. В този случай състезанието „за 
добиране до ухото на политика“ може да бъде разбрано като със-
тезание за повече легитимност спрямо донорите, които очакват 
финансираните от тях акции в политическите и икономическите 
среди в България да имат конкретни резултати.

Освен хипотезата за разделяне на полето на действие от полето 
на оценка на think tanks, констатирам също и разлика между тези, 
които плащат, и тези, които потребяват произведените от експер-
тите идеи. Изглежда, че клиентелистката логика, която се налага 
вследствие на този факт, обратно на това, което Тодоров твърди с 
израза „Каквато държавата, такива и американците ѝ“, е обусловена 
от логиката на донорите, които „предпочитат средата да бъде пред-
видима и контролируема“. По този начин те са в основата на разпре-
делението на средствата „в семейството“. Колкото повече „братята“ 
успеят да се разберат помежду си, толкова повече имат шансове за 
увеличаване на парите, които им се дават. Малкият брой на think 
tanks лидери на пазара е оптималното количество на партньорите-
конкуренти, което им позволява да поемат и да контролират налич-
ните ресурси, както и да си поделят проектите, които са способни 
да поемат, а останалите да дават на организации-подизпълнители. 
Антагонизмите (противопоставяния между модели на финансира-
не) функционират като легитимиране на специализацията, водеща 
до разделянето на баницата между „равни“.

Тази логика е описана и от Иван Кръстев, който обяснява в 
един разговор, че е за предпочитане ЦЛС да привлича към свои-
те програми достойни за доверие партньори като ИПИ, ИРМИ, 
ЦАИ или ЦИД, които така или иначе вече са на пазара, за да може 
да изпълни поръчките на донорите, да покаже достатъчно добра 
организираност и да си осигури нови поръчки. Сложността на 
структурата на ЦИД, който, както вече отбелязах, работи с много 
прикрепени организации или съдружници, също е част от страте-
гията за увеличаване на способността за привличане на проекти 
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чрез създаването на клиентелистка система, насърчена от самите 
донори.

В статия от 2001 г., анализираща начина на функциониране 
на международната помощ на Балканите, Надеж Рагару отбелязва 
също, че българските think tanks функционират като „сектор, който 
фактически остава по-скоро монополистки, отколкото конкурен-
тен“, и в който експертите, станали един вид „чиновници на помо-
щите“, играят ролята на „посредници между западните донори и 
местните политически елити“. Надеж Рагару фактически показва 
последствията на „тези потоци от помощи, разпределени според 
клиентелистка логика, на базата на политически и/или лични пред-
почитания“: за нея тази реалност увеличава разстоянието между 
ръководители и ръководени, тъй като „събеседник на ръководните 
елити вече не е населението, а международните актьори, способ-
ни да решат дали да дадат нови заеми или безвъзмездни помощи“. 
Надеж Рагару споделя идеята за двете разделения, които анализи-
рах по-горе: между полето на действие и полето на оценка на think 
tanks и между тези, които плащат, и тези, които „консумират“ иде-
ите.

Трябва да признаем, че за разлика от това, което твърди доми-
ниращият дискурс, продуктите (проектите) не отговарят на поръч-
ките на вътрешния пазар и на нуждите на гражданското общество. 
Свидетели сме на симултанен внос на търсенето и на предлагането 
на проекти. Оттук следва създаването на така наречените от Духо-
мир Минев1 „устойчиви и перверзни тристранни мрежи“, включва-
щи няколко мощни think tanks, чуждестранните донори (най-често 
представителите им в местните клонове) и най-накрая висшите 
чиновници от министерствата. Впрочем става дума за затворена 
система, която е от много малка полза за обществото що се отна-
ся до последствията от „услугите“ и „благата“, произтичащи от тази 
помощ.

 1 Д. Кюранов, „Съюзът на Българските фондации създава клиентелизъм“. – Във: 
в-к „Капитал“, 6–12 октомври1997, стр. 31–33.
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Интересно е да отбележим, че експертите на think tanks сами 
изобличават клиентелисткото изопачаване на системата на финан-
сиране на гражданското общество. Но те изказват подобни кри-
тики, само когато става дума за собствените им интереси. Ето два 
примера.

1. През 1997 г. в една статия в „Капитал“1 експертът Деян 
Кюра нов обвинява Съюза на българските фондации и асоциации 
(СБФА), че подпомага клиентелистките връзки като структура, 
въодушевена от комунистическия централизъм. По този начин 
той аргументира решението на ЦЛС да напусне тази организация, 
ръководена от големите фондации, които разпределят парите от 
помощи в България. В едно интервю2 директорът на АКСЕС В. Ру-
санов разказва за конфликтите, които възникват през 1996–1997 г. 
в СБФА и за ролята, изиграна от група think tanks (ЦЛС, ЦСП, 
АКСЕС) срещу опитите на социалистическото правителство да 
упражнява контрол над НПО чрез тази „синдикална“ организация. 
Можем да предположим, че споменатите морални причини съвпа-
дат с интересите на водещите на пазара think tanks, чиято цел е да 
избегнат назначаването на посредници (контрольори) между тях и 
донорите, с които вече са изградили „отношения на доверие“, още 
повече, че посредниците принадлежат на мрежите на социалисти-
ческото правителство на Жан Виденов.

2. Постепенното отдръпване на основните американски до-
нори като USAID и „Отворено общество“ на Джордж Сорос след 
2001–2002 г. и дестабилизирането на пазара на проектите предиз-
викват публичната реакция на директора на ИРМИ Огнян Минчев. 
В статия в „Mедиапул“ от 9 февруари 2005 г. той обвинява Делега-
цията на Европейската комисия, считана от него за единствения 
останал значим източник, в неясни, корумпирани и клиентелистки 
практики: „В действителност някои представители на Делегацията 
и на Министерството на финансите изграждат система, предназ-

 1 Пак там.
 2 Публикувано в Историята, населена с хора, т. II, София, 2006, НБУ., стр. 

778.
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начена да подчини НПО на целите и интересите на политическия 
екип, който сега е на власт. [...] Парите по програмите на Делегаци-
ята се разпределят сред организациите, които са част от клиентела-
та на правителственото мнозинство“. След като изброява поредица 
от пропуски в процедурите на публичните конкурси, той обвинява 
чиновника от Делегацията на ЕС Изабел Урибе, че дава незаконо-
мерно средства на фондацията „Ресурсен център“ – организация, 
която според него е дискредитирана заради неспособността ѝ да 
работи с USAID. Директорът на „Ресурсен център“ Стилян Стой-
чев е възмутен от тези публични обвинения и няколко дни по-къс-
но отговаря1 в същото издание, че това са лъжи и опит за шантаж от 
страна на един „корумпиран политолог“, свикнал да получава пари 
от системи за раздаване без конкурс. След дълго обяснение за на-
чина, по който Делегацията функционира, той заявява, че статията 
на О. Минчев е „поръчка“, целяща да дестабилизира политиката на 
делегацията спрямо алтернативните мрежи на НПО.

тези два примера на оспорване на клиентелистки практики от стра-
на на лидери на think tanks показват реалността на състезанието 
за пазарен дял, особено в моменти на промяна на съотношението 
на политическите сили. Отвъд тези противоборства, основани на 
борбите между личности и мрежи, и отвъд логиката на клиентели-
зма съществува и идеята за специализиране: тъкмо ноу-хау-то е за 
повечето експерти основният капитал, който осигурява позицио-
нирането на think tanks на пазара на проектите.

know-how:  
търговСки фонд на thInk tanks

според експертите ноу-хау прави think tanks конкурентоспо-
собни дори без конкуренция. Всеки от тях защитава идеята, че 

 1 17 февруари 2005 г.
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именно неговият институт е първият, въвел дадена идея или нова-
торска практика, която впоследствие се е оказала жизнено важна за 
развиването и за прилагането на понятието в страната. Така напри-
мер ЦЛС счита, че е въвел идеята за адаптирането на системата за 
предварителните избори и за dеlibеrative polls. ИРМИ – че е развил 
и приложил, включително и в българо–македонски контекст, техни-
ката за разрешаване на конфликти (conflict resolution) чрез методи-
те на неформалната дипломация и техниката на advocacy campaigns 
(кампании за политическо лобиране) по американски – в малките 
общини. ЦИД – че пръв е въвел темата за антикорупцията, а ЦИР 
– че е бил незаменим в областта на икономическите анализи, вклю-
чително за държавната администрация, и е въвел понятието за об-
ществена конкурентоспособност, което според израза на неговия 
директор Димитър Ивановски му е нещо като запазена марка.

Наблюденията и разговорите ми в ултралибералния think tank 
ИПИ, специализиран в икономическите реформи, ми позволиха 
да опиша множеството употреби и функции на понятието know-
how1 в дискурса на експертите на think tanks в България.

уникално и внеСено ноу-хау

Моите събеседници подчертават, че разполагат с know-how, кое-
то не съществува в България, и по-специално в публичната адми-
нистрация, което я прави зависима от техните услуги. Ето как К. 
Станчев обяснява начина, по който ИПИ успява да се специализи-
ра в областта на кредитните системи:

Получихме финансиране за проект, който имаше за цел да се 
изработи директива за отдаването на парцели на селяните, 
разполагащи с малко земи, особено на циганските семейства... 

 1 Интересно е да се отбележи, че експертите ползват тази дума без превод. Те 
използват също английски термини, за да определят различните know-how, 
тъй като нововъведението, внесено в българската политическа реалност, чес-
то използвано като термин за „магическо решение“, е винаги с англосаксонски 
произход и вече е част от международна номенклатура за демократичните 
реформи на пазара.
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Станахме консултанти на Агенцията по кредитите, която 
беше основана за реализирането на този проект. Имаше три 
НПО: C. E. Г. A., ROMA и ние. След като завършихме тази ми-
сия, се заехме с въвеждането на clearing houses и със създаването 
на система за общински облигации... Това е уникално ноу-хау, 
което не съществуваше в България, и каквото държавната ад-
министрация не притежава въобще... Това е така, защото не-
щата първо се случват в частния сектор на икономиката. По 
този начин станахме притежатели на знание без прецедент, 
натрупахме публикации и проекти и нещата продължават по 
този начин.

Чрез пилотния проект, финансиран от чуждестранен донор, 
ИПИ добива знание, което му позволява да заеме една ниша и да 
получи поръчки и по други проекти в същата област, както и да ста-
не незаменим партньор на държавата в усилията ѝ за осъществява-
не на изисканите и финансирани от международните организации 
реформи. Това ноу-хау е заето от международните организации и 
фондации, които вече са развили компетенции в съответната об-
ласт. Те търсят локални партньори, за да разширят пазара на собст-
вената си експертиза, като адаптират технологиите им към българ-
ската реалност. По този начин идеологически и практически ИПИ 
се позиционира като think tank, който позволява да се възприеме 
икономическа реалност, която не отговаря на практиките и на опи-
та на администрацията, и която изисква внасянето на чуждестран-
но ноу-хау. Пилотният проект става лаборатория за изпробването 
на внесените инструменти.

Има обаче ноу-хау и ноу-хау. Стойността му е гарантирана най-
вече от престижа на чуждестранния източник. В същия разговор 
К. Станчев разказва как ИПИ успява да се наложи като специали-
зирано звено в областта на капиталовия пазар благодарение на по-
ръчителството на един от големите икономисти на американската 
държава:

Доведох Сюзан Удуърд, която е бивш икономист на американ-
ската комисия в областта на облигационния и инвестиционния 
пазар. Тя е работила и като съветник за Балканите, също и в 
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Brookings1. Бачка един месец с нас и се превърнахме в първите екс-
перти на капиталовия пазар и в областта на предотвратява-
нето на финансови концентрации...

от практиЧеСкото към теоретиЧното ноу-хау

според експертите на ИПИ понятието know-how покрива също и  
познание в счетоводната област на проектите, както и адаптиране 
на неизползвани дотогава в България теории. Според експерта от 
ИПИ Й.Г. счетоводният опит, придобит в неправителствената об-
ласт („познание, получено на място“), позволява на този think tank 
да се заеме със счетоводството на други НПО (C. E. Г. A., „World 
Renaissance Foundation“, „Acccess to information“, „Bibit Club for 
„Children’s road safety“ и т.н.). Според нея това е „ноу-хау, което 
позволява консолидирането на мрежата от партньорски НПО“ и 
помага на think tank-а да се позиционира като лидер на много други 
проекти.

Според експерта Георги Стоев (ИПИ) обаче, практическото 
ноу-хау не би имало същата стойност, ако този think tank не при-
тежава и фундаментално теоретично знание, което според него 
се състои в приложението на анализите и на предложенията на 
австрийската школа, основани на анализа на личния избор и на 
отказа от държавна икономическа регулация. Така практическото 
познание, знанието и идеологията често се обозначават с много-
значния термин ноу-хау, позволяващ на think tank-а да печели дял 
на пазара на проектите в страната и извън нея.

изноС на ноу-хау

след като внася в България американския software (дума–мета-
фора, използвана от Й.Г., ИПИ) в областта на реформата на адми-
нистративните закони, регулиращи създаването на фирми, think 
tank-ът развива местно и регионално ноу-хау, адаптирайки амери-

 1 Един от най-старите и престижни think tanks в САЩ.
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канската парадигма към контекста на една балканска страна в пре-
ход, за да може след това, на свой ред, да го изнесе в Босна, превръ-
щайки се в организация подизпълнител на консултантската аген-
ция „Bannock“ и на британската агенция за развитие (DIFID).

Този износ на know-how е и дългосрочна стратегия:

Реформите в България са към края си. Отсега нататък започ-
ваме да изнасяме. Днес сме в Босна, утре започваме мисията си 
в Киргизстан. Ще се заемем и с capacity building на НПО на Бал-
каните. България вече не е интересна. Повечето от областите, 
които трябваше да бъдат реформирани, вече са реформирани. 
Важно е предизвикателството, невъзможното, тръпката. Раз-
бира се, че в България винаги ще се намира по някоя и друга глу-
пост за предотвратяване или коригиране, но с това ще се зани-
маваме между пътуванията ни в чужбина. Един ден ще затворим 
Националния статистически институт и ще сложим край на 
тази дебилна пенсионна система... (Й.Г., 2003)

Износът на ноу-хау и адаптацията му към нуждите на другите 
балкански страни сами по себе си представляват друго ноу-хау, ко-
ето позволява на ИПИ да е пръв на регионалния пазар:

Балканските теми... Започнахме да продаваме информация за 
това, което се случва на Балканите още от 1996–1997 г., ко-
гато никой още не се беше сетил за това. Правехме анализи на 
инвестиционния климат в България и в Румъния. През 1999 г. 
на всички им дойде идеята да правят проучвания за Балканите, 
но ние бяхме първи... Министерството на външните работи на 
Съединените щати наистина се интересуваше от Балканите. 
Бяхме поканени да правим анализи, които са в основата на реги-
онални проекти (Инициативата Shifter или SECI, транспорт-
ният коридор E8 от Адриатическо до Черно море, софийското 
летище) и на проекти на „Световната банка“ за трансгранич-
ната търговия в областта, за микрокредитите и т.н.1

 1 К. Станчев, интервю.
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След като представих значенията на употребата на понятие-
то know-how мога да заключа, че става дума за един от ключове-
те, позволяващи да бъде разбрано функционирането на дискурса 
за пазара на експертизата. Всяка тема, всяка модерна политическа 
или икономическа технология е ценност на пазара на проектите. 
Трябва пръв да инвестираш в подходящите теми, за да се превър-
неш в господар на дадена ниша. Така ноу-хау-то се явява общата 
сума от теоретичните знания и от практическите познания, които 
think tank-ът внася, притежава, инвестира, капитализира и изнася. 
Познавателният капитал се превръща в конвертируема ценност на 
пазара на проектите.

Не е случайно, че книгата, която разказва за създаването и за це-
лите на международната мрежа от think tanks, основана от Светов-
ната банка през 1999 г. („Глоубъл Дивелъпмънт Нетуърк“), се казва 
„Banking on knowledge“1, т.е. капиталовложение в знание. Както е 
отбелязано и в Предговора, това е първото изследване за начина, 
по който Световната банка „сама се превръща в Банка за знания“. 
Изследването обяснява, че създадената от нея организация GDN 
има за цел „най-впечатляващото неправителствено начинание в ис-
торията, целящо да произведе обществено благо, достъпно по ця-
лата планета – да се превърне в благо, което ще се окаже жизнено 
важно за бъдещето на човечеството: знанието“.

В тази голяма мрежа на знанието think tanks са представени и 
се представят сами себе си като idea brokers – брокери, които „ку-
пуват“ и „продават“ идеи, според използваните от американския 
анализатор Джеймс Алън Смит2 термини, но също и като органи-
зации, които черпят знания от „световната банка на експертизата“. 
Схемата е по-сложна от тази на простия пазар, защото не става 
дума нито за истински покупки, нито за истински продажби. Па-
рите за транзакциите на знанието (проектите) винаги са осигуре-
ни от едни и същи международни организации и фондации (сред 
които е и Световната банка), които „продават“ своя софтуер и по-

 1 D. Stone, Banking on knowledge...
 2 J. A. Smith, op.cit.
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сле „купуват“ квалифицирана работна ръка и местно ноу-хау, за да 
продължат да влияят на вземането на политически и икономически 
решения в страните в преход.

Както видяхме и в случая с ИПИ, тази схема все пак може да се 
превърне в реален търговски механизъм от момента, в който вече 
не говорим за think tank, а за консултантска фирма „ИПИ Консулт“, 
създадена, за да осигури приходи „в момента, в който реформите 
в България ще приключат“. В множество разговори с експерти на 
българските think tanks относно перспективите след изтеглянето 
на големите донори се формулира хипотезата за преобразуване-
то на организациите им в търговски дружества за консултации. За 
think tanks като ИПИ, ЦИД и ЦИР, които са развили ноу-хау в спе-
цифични икономически ниши, това преобразуване може да бъде 
по-лесно, отколкото за други като ЦЛС, ИРМИ, ЦСП и т.н., които 
са действали повече в областта на политическите реформи.

Техните перспективи за развитие са свързани много повече с 
участие в международни проекти за демократизация другаде по 
света или в развиването и мобилизирането на коалициите от ло-
кални НПО. Позиционирайки се като лидери на мрежи в такива 
коалиции, за да могат да се възползват от структурните фондове 
на Европейския съюз или влизайки в мрежите на международни-
те проекти, българските think tanks биха могли да се превърнат на 
свой ред в експерти-посредници между чуждестранните донори и 
местните НПО, особено в Западните Балкани и в някои бивши съ-
ветски републики.

Така след напускането на донорите и особено след закрива-
нето на българския филиал на USAID през 2008 г., ноу-хау-то, из-
глежда, е сбор от професионални и мрежови компетенции, които 
ще гарантират оцеляването на организациите лидери на пазара на 
проектите.

Интервюто ми с експерт на USAID, K.K., няколко месеца пре-
ди закриването на офиса на организацията в България, позволява да 
се разбере – чрез разказа за еволюцията на политиката за предоста-
вяне на помощи на българските think tanks и НПО в продължение 
на целия преход – как този пазар на проектите е бил създаден, как 
се е развил и как е узрял. Той също така скицира характеристиките 
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на реториката, подготвяща оттеглянето на донорите, основана на 
идеята за ownership на проектите и за усвояване на смисъла и на ре-
зултатите на проектите от актьорите на гражданското общество.

2. UsaId: логиката на американСката помощ 
за българСкото гражданСко общеСтво (1989–

2008)
според статистическите данни на организацията USAID 
(United States Agency for International Development) тя е инвести-
рала от 1991 г. насам повече от 600 милиона долара помощи за по-
литическата демократизация и за прехода към пазарна икономика. 
На сайта на организацията можем да прочетем, че с това Съедине-
ните щати са се превърнали в най-големия донор за България през 
годините на прехода.

USAID е създадена през 1961 г. по време на мандата на прези-
дента Джон Кенеди и има мисията да се занимава с чуждестранната 
помощ, давана от Съединените щати извън програмите за военна 
помощ. Агенцията е отдел на Министерството на външните работи 
(State Department) и след края на Студената война става един от 
основните снабдители с експертиза в областта на демократичните 
и икономическите преходи в света1. Както и редица други органи-
зации, създадени по-късно, през осемдесетте години (като „Нашъ-
нъл Ендаумънт фор Демокраси“, която също финансира проекти на 
българските think tanks), USAID допринася за професионализира-
нето на движенията в областта на правата на човека и на социал-
ната справедливост. Активистите в НПО вече действат повече на 
базата на техническа специализация, отколкото на базата на граж-
данска заангажираност. Така Министерство на външните работи 
на САЩ, което през годините на Студената война е считано от ак-
тивистите за правата на човека за враг на свободата, е признато за 

 1 N. Guilhot, The democracy makers..., р. 4.
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един от стълбовете на движенията за свобода и права на човека в 
света (Гийо, цит.съч.).

През 1991 г. USAID oтваря свой клон в България и започва да 
подпомага процеса на прехода в страната чрез финансирането на 
„независими експерти“, както и на либералната партия СДС, особе-
но за „първите демократични избори“ през 1990 г. Тъкмо по време 
на този период ЦИД, а и други организации като Българската асо-
циация за свободни и демократични избори получават първите си 
финансирания от USAID.

срещата и разговорът с К.К., български експерт в местния офис 
на организацията, както и докладът на програмата „Democracy 
Network II“ ми позволиха да разбера какви са целите и начинът на 
разпределение на помощта, която USAID отпуска през периода 
1990–2007 г. за изграждане на „независима“ експертиза, и по-точ-
но на българските think tanks.

Разговорът ми с К.К., който проведох през май 2007 г., беше 
едно от последните ми теренни интервюта. Офисът на USAID, ко-
ято вече се подготвяше за оттеглянето си, предвидено за 2008 г., 
се намира във впечатляващата сграда на посолството на Съедине-
ните щати. Посолството се премества от центъра на столицата в 
тази сграда, намираща се в елегантен жилищен квартал недалеч от 
Южния парк. Дългите процедури за влизането в комплекса, който 
се разпростира на няколко хектара, ти напомнят, че проникваш в 
добре пазена чужда територия и че USAID е част от една много 
йерархизирана държавна администрация.

К. К. работи за USAID от 1992 г. Посреща ме в малка заседател-
на зала. След срещата ни получих отчета по програмата „Democracy 
Network II“ – единственият документ, който могат да ми дадат във 
връзка с финансовата и логистичната помощ на USAID за българ-
ските think tanks.

Кръстосването на информациите от отчета с тези от разгово-
ра ми позволява да си дам сметка, че съществуват четири различни 
периода при разпределението на помощта, всеки един от които съ-
ответства на промяна на стратегията на USAID. Там се появяват 
и други две важни проблематики: 1) сложното разпределение на 
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помощта чрез организации подизпълнители; 2) противоречието 
между дискурса, насърчаващ ownership – усвояването на проекти-
те от страна на НПО, и практиките, които продължават да затвърж-
дават зависимостта на подпомаганите организации от стратегиите 
на донора.

приоритети в развитие, 1990–2008

помощта на USAID за НПО и за българските think tanks не е 
описана отделно в архивите на организацията, защото е част 

от различни програми, както и от общата помощ за гражданското 
общество. Ето как К.К. описва развитието на тази помощ през пе-
риода 1990–2008:

Когато стъпихме в България в началото на деветдесетте, до 
1995 г. искахме да подпомогнем появата на организации, които 
могат да служат като коректив на властта. Такъв беше слу-
чаят с ЦИД, а по-късно с ИПИ, ЦИР, ЦСП, ИРМИ, АКСЕС и 
други, които освен това бяха поддържани и от Джордж Сорос. 
После, между 1995 и 1998 г., помощта за гражданското обще-
ство беше канализирана чрез програмата „Democracy Network I“, 
която имаше за цел създаването на устойчиво и независимо от 
правителството гражданско общество. Разпределихме огромно 
количество institutional grants, за да създадем или за да подкрепим 
НПО, мисля, че общо повече от 400... [Според отчета на програ-
мата „Dem Net II“, през периода 1995–1998 г. приоритет е бил 
даван на НПО, работещи в областта на публичната политика и 
законодателството, т.е. на think tanks.]
Бяха  времена. Социалистическото правителство на 
Жан Виденов беше по-скоро враждебно спрямо НПО. През този 
период финансирането на НПО и think tanks се обсъждаше за 
всеки отделен случай, докато после с „Dem Net II“ (1998–2002) 
трябваше да консолидираме сектора по по-организиран и ефек-
тивен начин. Това е идеята за cost effectivness.
До днес продължаваме да финансираме систематично проекти-
те на някои think tanks като ЦИД. От десет години насам фи-
нансираме доклада им за състоянието на корупционните прак-
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тики. Мисля, че много сме помогнали за създаването на инсти-
туционална основа на ЦИД.

Очертават се четири основни периода на помощта на USAID, 
отговарящи ясно на политическото развитие на страната:

1. 1990–1995 г.: организацията финансира, както това прави и 
„Отворено общество“, известен брой НПО и think tanks с цел да се 
организират, формират и подсилят тези от тях, които ще подпома-
гат опозицията начело със СДС.

2. 1995–1998 г.: помощта вече е структурирана в рамките на 
определена програма („Democracy Network I“), която спомага за 
стабилизирането на някои think tanks и за създаването на други, 
служещи като съпротивителна сила срещу социалистическото пра-
вителство на Жан Виденов. Въпреки по-стриктната организацион-
на рамка, помощта продължава да функционира „за всеки отделен 
случай“ и много често да се дава под формата на institutional grants, 
т.е. като бюджет, който не е свързан с реализацията на конкретен 
проект. Когато СДС идва на власт през 1997 г. , стабилното функ-
циониране на десетина мощни think tanks позволява промяна на 
начина на функциониране на помощта. Тя вече цели създаването 
на мрежи от локални НПО, координирани от think tanks, които 
вече имат нужната подготовка и капацитет да образуват организа-
ции-партньори.

3. 1998–2002 г.: третият период на помощта („Democracy 
Network II“), USAID намалява значително дела на institutional 
grants и финансира някои think tanks в рамката на конкретни про-
грами и цели. Това развитие не пречи на организацията да продъл-
жи да финансира и постоянни продукти, като например годишния 
доклад на ЦИД в областта на борбата против корупцията.

4. След 2002 г.: USAID подготвя оттеглянето си, като съще-
временно продължава да финансира проекти на някои think tanks 
основно за да подпомогне преструктурирането на дейността им и 
насочването ѝ към области, финансирани от Европейския съюз.

Според К.К. развитието на начина на даване на помощ от 
страна на USAID отговаря и на предизвикателството think tanks 
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и НПО да бъдат направени по-ефикасни и независими: по-малко 
supply driven (чиито проекти отговарят на офертата на донорите) 
и повече demand driven (чиито проекти отговарят на търсенето 
на местното общество). Както се подчертава в програмата „Dem 
Net II“, стратегията на донорите трябва да цели „увеличаването на 
локалния ownership на проектите“, т.е. усвояването от страна на 
актьорите на гражданското общество на смисъла и на резултатите 
от проектите им. Понятието ownership, развито също и в дискурса 
на подпомагане на гражданското общество от Световната банка, 
наистина се превръща, след края на деветдесетте, в ключова дума 
от речника на международната помощ за демокрацията и местното 
развитие. Разговорът с К.К. обаче разкрива няколко аспекта, показ-
ващи противоречие между реторика и практика в тази насока.

парадокСът на уСтойЧивото развитие

отговаряйки на въпроса ми как USAID решава кой между два 
проекта на think tanks да финансира, събеседникът ми се оп-

итва да начертае по-обща картина за начина, по който помощта на 
организацията отговаря на стратегическите цели определени по-
рано. В това описание think tanks и НПО са представени не като 
актьори на гражданското общество, желаещи помощ, а като ин-
струменти за реализирането на политиката на донорите:

Финансовото подпомагане от USAID за гражданското обще-
ство не е самоцел. То служи на стратегическите приоритети на 
Съединените щати.
[Тук моят събеседник изброява стратегическите направления 
на помощта, давана от USAID, които съвпадат с финансирани-
те програми и присъстват на интернет сайта на представител-
ството ѝ в България: налагането на правова държава, върховен-
ството на закона (Rule of Law), икономическото реструктури-
ране и растеж (Economic Restructuring and Growth) и местно-
то управление (Local Governance).]
Става дума за по-общ political commitment [политически анга-
жимент], за който think tanks са един от многото инструменти. 
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Финансирали сме много независими медии, дори сме помагали за 
създаването на коалиция на независимите медии в България, на 
обществени фондации и т.н. Добре е, че работим директно с ор-
ганизациите от гражданското общество, без да имаме нужда от 
поръчителството на българското правителство [...].
Решението за програмите, които ще бъдат финансирани, взема 
локалната мисия, която поддържа връзка с американското по-
солство. Нашите приоритети не са повлияни от тези на think 
tanks, които финансираме. Разбира се, че се случва да идват с кон-
кретни проекти, които ние приемаме и финансираме, но това 
става само когато приоритетите им съвпадат с нашите про-
грами и стратегии.

Интересно е да отбележим обаче, че по време на същия разго-
вор служителят на USAID се оплаква, че мнозинството think tanks 
и НПО в България най-често отговарят единствено на целите на 
спонсорите си, като подчертава, че неговата организация цели „ус-
тойчивото развитие“ на гражданското общество:

Нашата цел е създаването на lasting capacity [трайна дееспо-
собност] на сектора, което означава професионализирането 
му, а също и превръщането на НПО в sustainable [устойчиви], 
развиването на тяхното чувство за ownership на проектите 
[да чувстват проектите като свои]. Наистина е жалко, че пове-
чето от НПО и think tanks остават „supply driven“, а не „demand 
driven“. Това е една от причините, поради които гражданите не 
се припознават в тях. Те обслужват приоритети, които са им 
наложени отгоре...

Същата критика е видима и в отчета на програмата „Dem Net 
II“ на USAID. В един пасаж, оценяващ доминиращите практики на 
чуждестранните донори в България, се отбелязва, че те все още 
(2002  г.) осигуряват повече от 90% от средствата на българските 
НПО. Намалява обаче директната и институционалната помощ в 
полза на финансирането на конкретни проекти. Ето защо е силно 
ограничена възможността за появата на нови актьори в сектора. 
Докладът критикува факта, че донорите продължават да подкрепят 
едни и същи НПО (и think tanks): тези, които работят изключител-
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но в областта на налагането на либералния дневен ред и на дневния 
ред на правата на човека, но които се занимават малко с реалните 
местни нужди, особено в социалната област.

Отчетът отбелязва също, че проектът „Dem Net II“ цели да от-
говори повече на „местните нужди“ и да спомогне за засилването 
на чувството за собствена инициатива на проектите от страна на 
българските НПО и think tanks. Каква е промяната на методите, 
която програмата предлага, за да постигне това?

наСърЧаване на ownershIp на проектите: Стратегия за 
изтегляне на финанСирането

За разлика от предишните програми на USAID за гражданското 
общество в България през 1998, проектът „Dem Net II“ задължава 

определен брой НПО – 13 SO (support organisations, подпомагащи 
организации), сред които три think tanks – да работят с НПО в цялата 
страна, обучавайки ги и финансирайки проектите им. От 2,7 милиона 
долара, дадени за SO, последните разпределят 1 милион под формата 
на под-гранове, с което финансират 253 проекта на НПО, често свър-
зани с местни общности. Заявената от USAID цел е насърчаването на 
гражданското участие при вземането на решения на местно и нацио-
нално ниво чрез създаването на мрежа от НПО, които формират ко-
алиции за лобиране в различни области: опазване на околната среда, 
изграждане на демокрацията, подобряване на социалните мрежи и 
развитие на икономиката. Проектът трябва да изпробва също и въз-
можността за започването на кампании за лобиране, организирани и 
координирани от SO в партньорство с местните организации, с кои-
то те споделят част от дадените от USAID средства. Отчетът отбеляз-
ва факта, че понякога SO спомагат за създаването ex nihilo на местни 
НПО, за да отговорят на нуждите на програмата.

Трите think tanks-SO, финансирани от програмата (ЦСП, 
ЦИР и ИРМИ), са натоварени с развиването на мрежи и на опера-
тивни модели за провеждането на кампании за лобиране на нивото 
на местната, регионалната и националната власт, способни да про-
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никнат възможно най-дълбоко в страната и във възможно най-мно-
го области, където се вземат политически решения.

Тhink tank-ът ИРМИ изработва теоретична рамка, която слу-
жи за образоването на НПО, специализирани в лобирането: обуче-
ние на лидери, способни да развиват стратегически план, създаване 
на местни коалиции, организиране на медийни кампании, диалог с 
представителите на местната и националната власт. В рамките на 
„Dem Net II“ ИРМИ организира също и мрежа за лобиране, съ-
ставена от двадесет НПО (някои от които са създадени специално 
за проекта) и успява да я изпробва успешно при една промяна на 
Закона за лицата в неравностойно положение. Той постига също и 
създаването на постоянни съвети на НПО, които работят с някол-
ко провинциални общини, с идеята моделът да проникне в цялата 
страна и т.н.

Както и ИРМИ, think tank-ът ЦСП също формира коалиции 
от НПО и осигурява обучение за техните лидери, за да се засили 
способността им да участват в процесите на вземане на политиче-
ски решения. Докато неговите цели се ограничават на регионално 
равнище, третият think tank, участващ в програмата, ЦИР, цели – 
също чрез създаването на коалиции – конкретни промени на пра-
вителствената политика в областта на законодателството за малки-
те и средните предприятия и в данъчната и пенсионната политика. 
Както отбелязва отчетът на „Dem Net II“, работата на ЦИР е много 
ефикасна, особено по отношение на организирането на публични 
кампании, обясняващи залозите на реформата на пенсионната сис-
тема. Те се извършват чрез предавания по „Дарик радио“ и по дру-
ги медии, както и чрез организирането на поредица от семинари с 
участието на НПО и кадри от държавната администрация.

Чрез създаването на подобни мрежи работата на SO и особено 
на think tanks в рамките на „Dem Net II“ трябва да се „доближи до 
очакванията на гражданите“. Така е поне според отчета на програ-
мата. Този нов начин на функциониране разширява пазара на про-
ектите до по-широка гама от организации, особено в провинцията. 
Важно е обаче да се отбележи, че на практика реализираните чрез 
програмата проекти отговарят винаги на стратегията на донора и 
не са продиктувани „отдолу“, въпреки вниманието, което се отдава 
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на „местните очаквания“. Самият отчет определя ясно тази страте-
гия, която цели по-голяма ефикасност на НПО, чиито действия за-
напред трябва да бъдат ориентирани към конкретни политически 
резултати в области, определени от USAID: данъчно законодател-
ство, медии, етнически и религиозни права, равнопоставеност на 
половете, околна среда, местно развитие. Промяната на методоло-
гията на работа цели едновременно по-добра cost effectivness (съ-
отношение между инвестицията на донора и постигнатите резулта-
ти) и професионализиране на една мрежа от организации, която да 
продължи да защитава същия тип действия (в които е успяла да се 
специализира), дори и след напускането на USAID.

За да се разбере логиката на разширяване на пазара на проек-
тите, предложена от „Dem Net II“, е важно да се разбере също, че 
така организираната йерархия на мрежите е огледално продълже-
ние на една вече съществуваща на международния пазар на проек-
тите йерархия: това е логиката на подизпълнителите, често прила-
гана от USAID и от други големи международни донори. По време 
на разговора ни К.К. ми обясни затруднението си да ми даде точна 
информация за финансирането на българските think tanks от стра-
на неговата организация с факта, че често не USAID, а посредници 
преговарят с местните think tanks:

Не съществува систематизирана информация за помощта, 
давана на think tanks, не мога да ви я намеря, защото тези фи-
нансирания често минават през други агенции, които USAID 
финансират, външни контрактори... Работим по дадена стра-
тегическа тема, например реформата на българската система 
за обществените поръчки. Сключваме договор с някоя голяма 
консултантска компания. После тези contractors имат относи-
телна свобода да избират местните организации, с които ис-
кат да работят. Те правят поръчката, на think tank-а АКСЕС 
примерно, за изследване на даден проблем... Тhink tanks са просто 
подизпълнители в един огромен строеж и те, на свой ред, използ-
ват НПО, които стават подизпълнители на тяхната част от 
програмата...
Финансирахме например програмата за юридическата реформа 
и други инициативи на ЦИД в областта на борбата против 
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корупцията чрез „International Development Law Institutе“... През 
1998 г. „Institute for Sustainable Communities“, разположен в щата 
Върмонт в САЩ, беше натоварен от USAID да осъществи про-
грамата „Dem Net II“, която продължи четири години, т.е. до 
2002 г.. Те сключиха договори с ИРМИ и с ЦИД...

Програмата „Dem Net II“ не се изпълнява директно от USAID, 
а чрез „Institute for Sustainable Communities“ (ISC), който прегова-
ря с българските SO, които, на свой ред, стават посредници между 
ISC и местните НПО, на които разпределят част от средствата. Така 
между USAID (донор) и местните НПО има две посреднически 
нива (ISC и SO), които произвеждат междинни отчети, оценяват 
дейностите и качеството на проектите на по-ниските нива, консу-
мират и разпределят финансовите средства. Двете посреднически 
нива също често създават подчинени организации, които стават те-
хни „клиенти“ (особено като ползватели на обучения, планове за 
мениджмънт и т.н.). Т.е. това е логика за разширяване на пазара на 
проекти, която има за резултат създаването на професионални мре-
жи, които обслужват стратегическите цели на един или множество 
донори и чието оцеляване предполага ръст на пазара за проекти.

Ако продължим да изследваме примера с програмата „Dem Net II“, 
ще забележим, че сред посредниците се намесват и други международни 
think tanks, близки до USAID, които вземат част от дадените по програ-
мата средства особено като обучаващи и оценители. Международният 
консултант Дейвид Коен например, директор на „Advocacy Institute“ 
във Вашингтон, подписва договор с ISC, за да дойде в България и да 
оцени нуждите от развиване на стратегиите за лобиране на местните 
НПО. Членове на ISC и на българския think tank ИРМИ отиват след 
това във Вашингтон и работят с известната американка, обучаваща в 
областта на лобирането – Валери Милър, която помага на ИРМИ да из-
работи плана си за действие. Самият ISC обучава екипа на ИРМИ в об-
ластта на техниките на участващото обучение, а българският think tank 
трябва да направи същото с лидерите на НПО в провинцията. Според 
отчета на „Dem Net II“ всички български SO получават organisational 
assessment (организационна оценка) на своето вътрешно функциони-
ране и на своята стратегия за устойчиво развитие, дадена от екипа на 



| 525 седМа глава d Пазарът на Проектите

ISC. Така с помощта на финансовия консултант, изпратен от ISC, ЦСП 
„подобрява финансовото си управление“ и „връзката си с публиката и 
медиите“. Вследствие на договора между ISC и престижната междуна-
родна компания KPMG, ЦИД, който има опит в прилагането на сис-
теми за независим одит, е натоварен с осъществяването на обучение 
на SO в тази област. А KPMG осъществява одит на тринадесетте SO, 
работещи в рамките на програмата.

Функционирането на пазара на проекти в рамките на „Dem Net II“ 
е типичен пример за „измерението на властта в международния живот 
на проектите“, за което говори Стивън Сампсън, след наблюденията си 
на Балканите, и особено в Босна, в средата на деветдесетте. Ресурсите, 
хората и идеите според него не просто се движат от Запад на Изток, а 
са „изпращани, насочвани, канализирани, манипулирани, отхвърляни, 
контролирани и трансформирани от безброй посредници“1. И макар 
в края на деветдесетте години идеята за ownership да цели да покаже 
нарастваща загриженост от страна на донорите за „реалните местни 
нужди“, практиките, свързани с това ново понятие, винаги участват в 
същата логика на разширяване на пазара на проектите в йерархизира-
ната му версия – контролиращ всички етапи от движението на ресур-
сите, хората и идеите. Подготвянето на Закон за хората в неравностой-
но положение в рамките на програмата „Dem Net II“ – инициатива, 
която показва, че се търси отговор на местните нужди – разбира се, е 
напредък в социалната област, която дотогава не е вземана предвид от 
проектите на НПО и на властите в страната. Но това, както отбелязва 
самият отчет на „Dem Net II“, е само експеримент, който има за цел да 
подготви постоянни мрежи за лобиране, способни да въздействат вър-
ху националните законодателства, в пряка връзка със стратегическите 
области, определени от USAID.

идеята за ownership на проектите не участва единствено в рето-
риката целяща континуитета на подпомагането на „демокрацията“. 
Тя подготвя също и момента след оттеглянето на големите донори, 
за които България, вече интегрирана в икономическата и полити-

 1 S. Sampson, Beyond transition..., op.cit.
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ческата система на западните демокрации, престава да представля-
ва интерес. Гражданското общество такова, каквото е създадено и 
подкрепяно, вече е изиграло своята роля. Занапред то трябва да се 
ръководи самò и да намери начин да оцелее с помощта на структур-
ните фондове на Европейския съюз, във връзка с местните власти и 
българския бизнес. Райна Гаврилова, директорка на CEE „Trust for 
Democracy“ (фондът за финансиране на гражданското общество, 
основан от шест големи донора в областта на подпомагането на де-
мокрацията), обявява на страниците на „Капитал“1, че чрез „естест-
вен подбор“ някои think tanks ще оцелеят, докато други ще изчез-
нат. Този подбор обаче ще се осъществи с намесата на CEE „Trust 
for Democracy“, който ще докладва на донорите кои организации 
са постигнали определено ниво на професионализъм. Според нея 
„НПО на бъдещето“ ще е утопичен хибрид, който е, от една стра-
на много професионален, а от друга е „автентичен“. В същия вест-
ник журналистите Тавание и Кирилова2 описват идеалната НПО 
от „второ поколение“, онази, която ще дойде след като си тръгнат 
„големите донори“: за разлика от предишния модел, тя ще бъде „ав-
тентична – в смисъл, че ще съществува, за да изразява проблемите 
на гражданите и да защитава интересите им“. След като „преодолее 
пълната си зависимост от външните донори, тя ще се издържа от 
фондовете на заинтересуваните страни, на гражданите и на част-
ните донори... Нейните проекти ще се основават не на наличните 
пари, а на реалните нужди (demand-driven вместо supply-driven)“. 
Гледната точка на двете журналистки, които споделят доминира-
щата реторика на тръгващите си донори, имплицитно признава 
факта, че дотогава НПО не са били автентични и че те ще станат 
такива едва след оттеглянето на „бащите“ им. Като че ли преходът 

 1 Р. Гаврилова, „Ще оцелеят автентичните организации“. – Във: в-к „Капитал“, 
26 януари 2007 г. Райна Гаврилова е бивш директор на фондация "Отворено 
общество" в София.

 2 И. Тавание и Б. Кирилова, „NGO 2.0, Или какво [би трябвало да] е новото 
поколение неправителствени организации“. – Във: в-к „Капитал“, 26 януари 
2007 г.
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е бил само нескопосана чернова на демокрацията, която трябва да 
се изобрети наново.

заклюЧение

както вече отбелязах, метафората за пазара доминира в пред-
ставите за света на проектите и на помощта, оказвана на граж-

данското общество, и по-специално на think tanks. Ефикасността 
на проектите е оценявана с термини като: рентабилност и cost 
efficiency (съотношение между сумата на инвестицията на донори-
те и постигнатите резултати); transaction costs (цената на произвеж-
дането на даден проект от първоначалния замисъл до написването 
на оценителния доклад). Тhink tanks претендират, че са медиатори 
(middle men) в една икономика на експертизата, където те са купу-
вачи/продавачи на идеи (idea brokers) и вносители/ износители на 
know-how.

Мениджърският език доминира дискурса им. Пишат се различ-
ни практически учебници, които дават на лидерите на think tanks, 
възприемани на първо място за чисти управители, инструменти 
за „оптимално управление на екипите и структурите им“1.  Там се 
обяснява как да мотивираш и контролираш персонала, как да оце-
няваш продуктите, доставени на клиентите, как да измислиш нови 
продукти и да откриваш потенциални пазари, как да създаваш твър-
до ядро от експерти-посредници, работещи с вземащите политиче-
ски решения, как да развиваш ефикасна комуникационна стратегия 
и т.н. Думи като конкурентоспособност, конкуренция, ефикасност, 
които постоянно се употребяват за описването на функционира-
нето на средата, засилват идеята, според която think tanks са като 
всяко друго предприятие.

 1 Вж. напр. R.J. Struyk, Managing think tanks: practical guidance for maturing 
organizations, Toolkit for running a successfull Think Tank, 2002, Urban Institute 
(UI), р. 250.
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Пазарът на проектите обаче такъв, какъвто го видяхме в Бълга-
рия, прилича повече на организация за разпределяне на междуна-
родната помощ за демокрацията, отколкото на конкурентен пазар. 
Тhink tanks са не толкова idea brokers, колкото агенти, посредниче-
щи при разпределението на международната помощ, според вече 
използвания от Надеж Рагару израз. Те се превръщат в подизпъл-
нители в рамките на програми, ръководени на по-висше ниво от 
други организации подизпълнители, и на свой ред създават и обу-
чават организации, на които дават част от своите проекти като на 
подизпълнители. В същото време обаче те използват създадени от 
тях организации, за да им доставят обучение и други услуги, които 
са платени в рамките на системата. Така пазарът на проектите се 
явява система за експанзия, която създава концентрични кръгове 
от взаимозависими организации, чийто корпоративен интерес е да 
допринасят за растежа на икономиката на проектите, осигурявай-
ки кариера и заплащане на хиляди служители.

Този растеж все пак е ограничен от политическата воля на до-
норите, тъй като те са тези, които в крайна сметка плащат продук-
тите на пазара, който са създали. Споменатото вече отделяне на 
тези, които консумират продуктите на проектите (на първо място 
правителствата и администрациите), от тези, които плащат, показ-
ва за пореден път, че не става дума за същински пазар, а по-скоро за 
начин на организирано разпределение на ресурсите в интерес на 
политически, икономически и геополитически стратегии. Веднага 
след като тези цели бъдат изпълнени, донорите могат да решат да 
затворят „пазара“.



глава 8 

логиката  
на мрежите

1. идеята за мрежата в Социалните науки

етимологически френската дума „réseau“ произлиза от латин-
ската rеtis (мрежа). В края на XIX в. тази дума навлиза в се-
мантичното поле на политическия анализ чрез доктрината 

на Сенсимонизма за новата социална организация 1. Към края на 
XIX и началото на ХХ в. метафората все повече обозначава влас-
товите връзки между „новите ръководители на индустриализма“, 
които чрез духовни, финансови и комуникационни мрежи трябва 
да реорганизират европейското общество, инспирирани от мени-
джърската философия и от идеята за техническия детерминизъм. 
Още оттогава идеята за мрежа съдържа вече идеята за модерниза-
ция и за заличаване на националните граници в името на успеха, на 
прагматизма и на икономическото развитие. В Съединените щати 
това е епохата, през която филантропските фондации на „бароните 

 1 „Réseaux“ (philosophie de l’organisation)“. – In: Encyclopédia Universalis, 
2005.
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крадци“1 налагат своята политическа легитимност, започвайки да 
навлизат в полето на емпиричните и приложни социални науки и 
създавайки първите мрежи, които обединяват големия индустриа-
лен капитал, държавния елит и университетския свят.

Не е случайно, че във Франция един от първите местни „think 
tanks“ – който ясно формулира като основна цел изграждането на 
властови връзки между университетския свят, предприемаческия 
свят и висшата държавна администрация – носи името Сен Си-
мон. Фондацията „Сен Симон“ е създадена през 1982 г. от Фран-
соа Фюре. Името ѝ препраща към технократския прогресизъм на 
вдъхновителя ѝ и продължава разсъжденията и действията на дви-
жението на сенсимонистите. Стремежът е да се увеличи силата на 
мрежите на експертите и на гражданското общество в процеса на 
вземане на политическите решения. По това време обаче Съеди-
нените щати отчетливо са изпреварили европейския континент в 
създаването на такъв тип институции (фондации и think tanks) и в 
изграждането на мрежи от експерти (в областта на публичната по-
литика, правото, правата на човека, международното право и т.н.). 
Те ги изнасят по света, с което допринасят за интернационализа-
цията на тези нови професионални елити и за унифицирането на 
световното поле за „производство“ на политически лидери в инте-
рес на американските стратегически и икономически цели2.

Понятията мрежа, а също и реалността мрежа бележат зна-
чително развитие след края на Студената война както в областта 
на международните практики, така и в анализите на социалните 
науки. Този подем е свързан също и с идеята (с американски про-
изход), за появата на глобално гражданско общество, което ще 
преодолее старите политически противопоставяния между капи-

 1 В периода когато дивият и обзет от стремеж към бързо забогатяване капи-
тализъм навлиза заедно с подкрепата на американската държава (втората 
половина на XIX в.), някои цинични и хитри предприемачи са си спечелили 
името на robber barons („крадящи барони“). Става въпрос за self-made men 
(вж. Четиримата търговци от Сакраменто, които са в основата на Central 
Pacific) „американската мечта“).

 2 Y.Dezalay, „Les courtiers de l’international...“, р. 8.
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талистическия и комунистическия свят (а също и между дясното и 
лявото) и ще допринася все повече и повече за деполитизирането 
на социалните дебати чрез теми като правата на човека, екология-
та, gender issues (ролята на половете), признаването на културните 
малцинства и т.н.

Така през деветдесетте години социологията на социалните 
мре жи – която през шестдесетте се развива в Съединените щати и 
в Европа на базата на методите, заети от експерименталната пси-
хология, от теорията за графите, от линейната алгебра, от етноло-
гията и от историята – се разполага като едно от полетата за ана-
лиз на социалните и политическите трансформации в епохата на 
икономическата глобализация, на global civil society и на интернет. 
Информационната мрежа се преобразува в мощна метафора и в 
инструмент за разбирането на обществото. В книгата си Възходът 
на мрежовото общество социологът Мануел Кастелс смесва идея-
та за съществуването на световна капиталистическа и финансова 
мрежа с идеята за виртуалните потоци информация, за да опише 
глобалното общество, в което „доминиращите функции се органи-
зират в мрежи, зависими от едно пространство на потоци, което ги 
свързва едни с други по целия свят“.1

Но докато Кастелс прави абстрактен анализ на феномена на 
мрежите на международните елити, други книги, като например 
сборникът Sociologie des réseaux transnationaux2 („Социология на 
транснационалните мрежи“), дават и по-конкретни примери. Този 
сборник показва с помощта на индивидуални монографии изграж-
дането на транснационални социални връзки между политически-
те и икономическите елити, които „правят глобализацията реална и 
жива“, размивайки границата между национално и международно, 
обществено и частно, индивидуално и институционално, вътреш-
но и външно. Мрежата, която Ариел Коломонос определя като „со-
циална организация от индивиди или групи, чиято динамика цели 

 1 M. Castells, La Société en réseaux, l’ère de l’information, Paris, 2001, Fayard, p. 583.
 2 A. Colonomos, Sociologie des réseaux transnationaux, Communauté, entreprises et 

individus: lien social et système international, 1995, L’Harmattan, p. 22–73.
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продължаването, консолидирането и развитието на дейностите на 
своите членове в една или повече социално-политически сфери“, в 
тази книга е представена като важен инструмент за анализа на нови 
властови форми, които държат сметка за интересите, надхвърлящи 
рамката на държавната политика и имащи тенденцията да се авто-
номизират и да функционират според корпоративни логики, поз-
воляващи например да се говори за „международна общност на 
експертите по демокрация“. Чрез статиите на други автори в сбор-
ника – „Елитите и чилийската демократизация: частните академич-
ни центрове“ на Хавиер Сантисо1 – книгата засяга темата за think 
tanks като централна в проблематиката на международните мрежи. 
Отбелязано е също и сближаването ѝ с изследванията на епистемо-
логични международни общности2, в които международното прос-
транство е описано като място на привилегировани срещи между-
експерти и управляващи.

Въпреки че в заглавието Социология на транснационалните 
мрежи се употребява думата „социология“, книгата използва по-
скоро предписателен дискурс, който утвърждава, без критична 
дистанция, идеята за триумфиращата глобализация и целѝ да обяви 
авторите на текстовете за експерти на много ценен пазар. Социоло-
гията, както подчертава Ив Дезле3, е оставена настрана в тази про-
блематика, за която най-често се говори от икономическа, правна и 
политологическа гледна точка.

На края на деветдесетте и в началото на първото десетилетие 
на XXI в. обаче все повече изследователи по социални науки, най-
вече И. Дезле, Б. Гарт и Н. Гийо4, но също и много други, сред кои-
то можем да посочим например американската социоложка Джоан 
Ролофс и антроположката Жанин Ведел, започват да се занимават 
с анализа на международните мрежи, породени от американската 
филантропска система. Приемайки критическа гледна точка спря-
мо понятието глобализация те правят изследвания върху постепен-

 1 J. Santiso, Elites..., op. сit.
 2 Вж. P. Haas, Rose Ricard. – In: Colonomos, op.сit.
 3 Y. Dezalay, Les courtiers..., op. сit., р. 5–6.
 4 Вж. библиографията.
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ното изграждане на „интернационала“ на експертите по демокра-
ция в полето на НПО в областта на правата на човека, както и чрез 
мрежите на финансови институции като Световната банка. През 
2004 г. списанието „Actes de la recherche en sciences sociales“ пос-
вещава специален брой на глобализацията1. Това също е опит да се 
излезе от предписателния и неспециализиран език за мрежите на 
глобализацията и да се извърши комплексен анализ на реални ка-
зуси, показващи двойната игра на агентите на тези мрежи, които се 
позовават на международното и на универсалното, но едновремен-
но с това играят в множество национални пространства или в мно-
жество научни и/или идеалистки регистри. Открих голяма близост 
по отношение на подхода на моето изследване и разработките на 
изследователите, публикувани в този брой на списанието, включи-
телно и там, където те признават, че им е трудно да направят смело 
описание на реалността, без да ги е страх, че методът им би могъл 
да бъде заклеймен като журналистически или, още по-лошо, като 
възпроизвеждане на вулгарните фантазми за „световния заговор“.

По тази причина предлагам първо да представя накратко ня-
кои аспекти от работите на Гийо, Дезле и Гарт, които се занимават 
с анализирането на появата на международната мрежа на експер-
тите по демокрация между седемдесетте и деветдесетте години на 
миналия век. След това ще свържа тази обща картина с реалността 
на мрежите на българските think tanks чрез описанието на карие-
рата на Иван Кръстев, директор на ЦЛС. За да покажа дистанци-
ята между практиката на мрежите и дискурса, който се опитва да 
превърне networking-а  в основна задача на глобалното гражданско 
общество, предлагам да изследвам накратко „мрежовия дискурс“ 
такъв, какъвто той се появява в статиите на директора на ЦЛС и в 
интервютата ми с него. След това, опитвайки се да опиша мултипо-
зиционирането на Иван Кръстев, ще се занимая с темата за мрежите 
на foreign policy establishment на Съединените щати, в които участ-
ват българските think tanks. Вече се спрях отчасти на този проблем 

 1 Sociologie de la mondialisation: Héritiers, cosmopolites, mercenaires de 
l’impérialisme et missionnaires de l’universel, n°151–152, Paris, 2004.
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и в предишните глави. Тръгвайки от примера на ЦЛС, ще покажа 
взаимопроникването на няколко национални, регионални и меж-
дународни мрежи на „новото глобално гражданско общество“ на 
кръстопътя на политическия, академичния, икономическия и ме-
дийния свят. Далеч не претендирам, че успявам да представя пълна 
картина. Единствено се надявам, че така ще изясня допълнително 
наблюденията от предишните глави.

2. интернационалът на екСпертите

от Студената война до минималния  
либерален конСенСуС

трудовете на Гийо, Дезле и Гарт1 предполагат една много важна 
историческа и социологическа гледна точка за разбирането на 

произхода и на глобалния контекст на функциониране на „интер-
национала на експертите“ (по демокрация и по правата на чове-
ка). Създаден чрез стратегии за интернационализиране на елитите 
на американския истеблишмънт, той пресъздава извън пределите 
на САЩ властови механизми, които са се доказали в национален 
план. Гийо, Дезле и Гарт описват границите на новите политически 
социологии на интернационалното, претендиращи, че обясняват 
напредъка по отношение на демокрацията и на правата на човека 
чрез увеличаването на влиянието на „не-държавните“ актьори на 
международната сцена2.

Заварените институционални разграничения между правител-
ствено и неправителствено, държавно и недържавно не могат 
да ни помогнат, ако искаме да разберем начина на изграждане 
на това поле, което се развива именно отвъд такива разделения. 
Освен това е легитимно да се запитаме дали тези научни дис-

 1 Вж. списъка с трудовете в Библиографията.
 2 M. Keck et K. Sikkink, Activists..., 1997, op. сit.
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курси не са част от механизмите, чрез които заинтересуваните 
изграждат така да се каже обществения образ на своята безко-
ристност.1

Но вместо да виждат зад демократичните кръстоносни походи 
и зад филантропските практики в името на правата на човека, както 
го правят някои други автори2, единен и кохерентен държавен ак-
тьор със своите „органични интелектуалци“ (терминът е на Грам-
ши), Гийо, Дезле и Гарт се опитват да покажат социологическата и 
политическата логика на сложното изграждане на полето на между-
народната експертиза на правата на човека. В неяоткриваме лица, 
минали през големите антиимпериалистически борби на седемде-
сетте, редом до представителите на foreign policy establishment на 
Студената война, както и представители на научната идеология на 
модернизацията (която е инструмент на Студената война.

Авторите показват и анализират обрата в политиката на фонда-
ции като „Форд“, която играе на страната и на ЦРУ, финансирайки 
интелектуални начинания на Студената война, а по-късно подкре-
пя левите университетски преподаватели, преследвани от хунтите, 
които са на власт в Латинска Америка. Друг случай са стратегиите 
на „Нашънъл Ендаумънт фор Демокраси“ (NED), който макар че е 
създаден от „ястребите“ и от cold warriors на неоконсервативната 
революция от седемдесетте и осемдесетте, привлича бивши троц-
кисти (наричани „десни болшевики“), а по-късно дори и активисти 
на новата антиконформистка левица, произлизащи от area studies в 
Латинска Америка.

По този начин автономизирането и професионализирането 
на полето на демократичната експертиза и на правата на човека се 
осъществяват чрез постепенно привличане на социални и полити-
чески групи на бивши „противници“ на истеблишмънта на Студе-
ната война, а по-късно и на елитите на неоконсервативната рево-

 1 N. Guilhot, Les Professionnels de la démocratie..., op. сit.
 2 W. Robinson, Promoting polyarchy: Globalisation, US intervention and hegemony, 

Cambridge, 1996, Cambridge University Press, цит. от N. Guilhot, Les 
professionnels..., op. сit., р. 56.
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люция на Рейгън. Филантропските фондации осъществяват целите 
за модернизация и за създаване на международен либерален елит, 
финансирайки тъкмо тези, които критикуват. Така, макар че полето 
на филантропските практики и на демократичната експертиза се 
професионализира чрез непрестанни войни между бивши видни 
фигури, wise man (мъдреци) на американския истеблишмънт и 
издигащите се университетски и активистки елити, „можем да ка-
жем, че новите практики произлизат директно от процесите и от 
логиките на Студената война, а не са скъсване с последните“ (Гийо, 
2001, стр. 54).

Осемдесетте и деветдесетте години свидетелстват за появата 
на мощен международен пазар на експертизата, който служи как-
то на интересите на експертите, произлизащи от десницата, така 
и тези на американската левица. В същото време „сближаването на 
начините на функциорниране улеснява институционалния обмен 
и мобилността на действащите в това пространство практики, ко-
ито започват да функционират като голямо професионално поле“1. 
Така заради този structural pull новият пазар на експертизата, до-
миниран от американските институции, които вече имат междуна-
родно призвание, осъществява целта на wise man на Студената вой-
на – изграждането на интернационал на професионалните елити – 
макар и да взривява целия социален механизъм, на базата на който 
е построена тази стратегия: тесните кръгове на университетите на 
американските нотабили.

Реториката за правата на човека и за демократизацията се ос-
вобождава от спомените за Студената война и се легитимира чрез 
практиките на филантропските фондации и НПО като „Amnesty 
International“ и по-късно „Human Rights Watch“. Като залог на по-
литически борби, правата на човека и демократизацията малко по 
малко се освобождават от играта дясно/ляво, за да подхранят един 
дискурс с универсално призвание, който основава идеологията на 
международни организации като МВФ, Световната банка, Съвета 
на Европа и Европейския съюз. Този дискурс, използван както в 

 1 Y. Dezalay et B.Garth, Droits de l’Homme..., op.сit., р. 32.
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контекста на антикомунизма, така и за защитата на етническите и 
сексуалните малцинства, занапред е това, което можем да резюми-
раме с термина минимален либерален консенсус.

Много е интересно да свържем тези наблюдения с това, кое-
то политологът Хавиер Сантисо1 нарича в своята статия „Елити 
и чилийска демократизация“, „плуралистки модел“, който „стои 
зад всички интелектуални и финансови транзакции, извършвани 
на филантропския пазар“. Според Сантисо северноамерикански-
те фондации и институции умишлено фаворизират плурализма в 
Чили и появата на алтернативи на авторитарните политики, фи-
нансирайки think tanks и интелектуалци от всички политически 
цветове – левите на Фласко, центристите на CEIPLAN и десните 
на CEP. Въпросният плурализъм обаче, който е част от ключовите 
думи на демократичния консенсус, за който току-що стана дума, не 
е етична позиция. Той представлява умишлена стратегия, целяща 
(точно по модела на NED, който включва дейностите на „новата 
левица“) изграждането на либерален и проамерикански консенсус, 
който да неутрализира исканията за социална революция и ги за-
мества с прагматична експертиза на възможното. Така научните и 
политическите мрежи, които се образуват от активисти с различна 
политическа принадлежност и които някои автори2 наричат епис-
темични общности, в крайна сметка започват да въплъщават една 
ефикасна, професионална, умерена и постепенна концепция за по-
литическата промяна. Тя не поставя под съмнение доминиращия 
икономически ред, което според Берман3 е в сърцевината на меж-
дународния проект на establishment-а на Студената война.

 1 J. Santiso, Elites et démocratisation..., op.cit.
 2 Y. Dezalay et B. Garth, Droits de l’Homme...; J. Santiso, Elites..., op.cit.; M. Keck 

and K. Sikkink, Activists..., op.cit.
 3 E. H. Berman, The ideology of philanthropy. The Influence of the Carnegie, Ford, and 

Rockefeller Foundations on American Foreign Policy, Albany , 1983, State University 
of New York.
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профеСионални кариери: 
от Световната банка до европейСкия Съюз

Гийо, Дезле и Гарт показват важността на личните кариери на 
тези професионалисти на демокрацията, които не само са отвъд 

разделението дясно/ляво, но и действат едновременно в правител-
ствения сектор, в неправителствения сектор и в този на междуна-
родните организации1.

Много е интересно да забележим, че благодарение на експер-
тизата, придобита в ICJ, някои специалисти в областта на правата 
на човека като Карел Васак печелят постове в Европейската общ-
ност2. Други, обучени в Amnesty International, която е наследник 
на ръководните мрежи на ICJ, отиват в Съвета на Европа, защото 
Amnesty International добива необходимата легитимност и про-
фесионализация, за да бъде призната за привилегировано място 
за онези, които желаят да придобият компетенции по правата на 
човека. Задълбоченото проучване на биографиите на висшите чи-
новници в Съвета на Европа, в ООН и в Европейския съюз, както 
и на експертите, използвани от тези организации, които често са 
наемани и от Световната банка, и от МВФ, би могло да разкрие по-
вече информации за взаимопроникването на мрежите на професи-
оналистите в областта на правата на човека и на демокрацията, на 
икономистите, излезли от американската матрица, и на професио-

 1 Вж. например биографията на Карл Гершман, президент на NED и бивш 
американски посланик в ООН; на Шон Макбрайд, основател на „Amnesty 
International“, активист в „International Commission of Jurists“, чиито фон-
дове и административен секретар произлизат от ЦРУ, той е също един от 
основателите на Съвета на Европа и на поста „High Commissioner of Human 
Rights“ в ООН; бившия вицепрезидент на фондация „Форд“, W. Carmichael, 
един от основните ръководители на „Human Rights Watch“, превърнал се в 
един от отговорниците на фондация „Форд“ в Източните страни, след като 
е преминал през Южна Африка и Латинска Америка.

 2 Y. Dezalay et B. Garth, „Droits de l’Homme et philanthropie hégémonique“. 
–  Actes de la recherche en sciences sociales, 1998, n°121–122, р. 27.
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налистите от международните организации. Подобно изследване 
би могло също да отговори на въпроса дали пазарът и експертиза-
та на правата на човека и на демокрацията са произвели и продъл-
жават да произвеждат консенсуси, които неутрализират, поне на 
нивото на дискурса, не само политическата опозиция ляво/дясно, 
но и разликата между модела на европейското и модела на амери-
канското общество. Така можем да получим възможно обяснение 
на отказа на българските think tanks да различат целите на европей-
ските от целите на американските донори. Съществува единстве-
но възможен модел на общество: този на пазарната демокрация по 
американски модел.

Тази хипотеза позволява също да се разбере по-добре защо 
Европейският съюз и Съветът на Европа, две организации, пред-
ставляващи европейските интереси, съфинансират проектите 
на българските think tanks, спонсорирани от американски аген-
ции, и think tanks като „Фрийдъм Хаус“, NED, USAID и „Heritage 
Foundation“, които по същото време насърчават дискурси против 
„старата Европа“ и нейния безпомощен модел. Този въпрос, който 
беше разгледан накратко в главата за „пазара на проектите“, свиде-
телства за бавното разграничаване на европейските и американ-
ските интереси в света на проектите в България и на Балканите, 
по принцип. Използването на теми и на понятия, които са на мода, 
като например доброто управление или борбата против корупци-
ята, които се появяват в кръговете на експертите на Световната 
банка и които откриваме впоследствие и в програмите на НПО и 
think tanks в България, както и в отчетите за дейността на различни 
дирекции на Съвета на Европа и на Европейския съюз, също свиде-
телства за съществуването на интернационал на експертите. Соци-
ологът Вакан не се колебае да говори за „образуването на същински 
неолиберален интернационал, закотвен от мрежата от think tanks, 
концентрирани на Източния бряг на Съединените щати, свързан 
с големите международни организации – Световната банка, Ев-
ропейската комисия, ОИСР, Световната търговска организация 
и т.н., който разпространява с невероятна скорост продуктите на 
псевдонауката, за да легитимира по-добре социално-реакционер-
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ски политики, наложени навсякъде в епохата на тържествуващия 
пазар“1.

3. диСкурСът за мрежата

култът на неформалното

Дискурсът за мрежата, който срещам в статиите и в интервю-
тата ми с Иван Кръстев2, директор на think tank-а ЦЛС, ста-

нал „експерт номер едно“ на българския преход, до голяма степен 
възпроизвежда мотивите, аргументиращи спонтанната поява на 
българското гражданско общество след 1989 г. Според Кръстев 
networking-ът (изграждането на мрежови връзки и работата в мре-
жа) е това, което различава склерозиралото и йерархично (верти-
кално) функциониране на „тежките държавни институции“ – пра-
вителство, държавен университет и т.н.3 – от структурите на граж-
данското общество като think tanks, които привилегироват хори-
зонталните връзки.

Без да е обект на експлицитна теория, идеята за мрежата при-
съства във всички интервюта, особено чрез позоваването на неза-
менимата team work (колективна работа) с други български, бал-
кански и европейски think tanks. Връзки, основани на симпатия, 
случайни срещи и дори същински „любови от пръв поглед“ под 
небосклона на света на проектите, приятели, с които се запозна-
ваш чрез други приятели, лични кариери, чиято логика е белязана 
от страстта и ангажираността: това са неуловимите материали, 

 1 L. Wacquant, „La pensée critique comme dissolvant de la doxa“, Buenos Aires, 
mai 2001, Adef: Revista de Filosofía, р. 129–134.

 2 Вж. също „Post communist think tanks, making and faking influence“. – In: 
Banking on knowledge; „The influence of the think tanks: Symptom of the strenght 
of civil society or of the seakness of the State? The Case of Bulgaria“. – In: Thinking 
the un thinkable, from thought to policy.

 3 „Post communist think tanks...“. – In: Banking on knowledge.
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пресичащи обществената, частната (и дори интимната) сфера, с 
които се изграждат мрежите, чиито принуди и полезност са прос-
то вторични качества – това се опитва да ме убеди експертът И. 
Кръстев. Без да се спирам на конкретните примери, които подкре-
пят твърдението на директора на ЦЛС (анекдоти и споменавания 
на множество приятелства и срещи), ще отбележа само, че негови-
ят дискурс възпроизвежда доминиращия дискурс на експертите 
през деветдесетте, които се надяват да се възползват от новите па-
зари на експертизата, доминирани от мрежите на международни-
те финансови институции като МВФ, Световната банка и т.н., и на 
международните институции като ОИСР, ОССЕ, СТО, ООН, ЕС 
и т.н., НПО и университетските преподаватели, мобилизирани в 
различни организми и проекти. Както и политолога Бертран Бади1, 
те приветстват настъпването на едно световно общество, в което 
институциите биват предизвикани и отслабени, в което неформал-
ните връзки вземат реванш от политическия авторитет, асоциатив-
ната логика – от йерархизирания и администриран авторитет и т.н. 
И макар че networking-ът често стига до трансфери на ноу-хау и до 
финансови транзакции, създаващи йерархични отношения между 
членовете на мрежата, дискурсът на Кръстев се опитва да говори 
за всички като за „партньори“ (някои от които са по-близки и по-
верни от други). Те сякаш се намират на една и съща хоризонтална 
плоскост на сътрудничество, която размива границата между при-
ятелството и професионалните отношения. Терминът „партньор-
ство“, превърнал се в ключова дума на новата култура на проекти-
те, често прикрива отношения на финансиране и на зависимост, 
представяйки ги като отношения на сътрудничество между равни. 
Както беше отбелязано, много български think tanks записват в 
рубриката „партньори“ на интернет сайтовете си своите донори и 
организациите, с които работят в рамките на общи проекти. Чрез 
множество линкове те препращат към сайтове на фондации, think 

 1 B. Badie, „Preface“. – In: Sociologie des réseaux transnationaux, Communauté, 
entreprises et individus: lien social et système international, Paris, 1995, l’Harmattan,  
р. 16.
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tanks, международни фондации, а също и на национални държав-
ни институции, с което създават впечатлението за прозрачна, плу-
ралистка и децентрализирана мрежа, изградена от хоризонтални 
връзки без йерархичен център. Така демократическият мит за мре-
жата се въплъщава от електронната мрежа.

Сайтовете се представят като публични витрини, достъпни са 
всички (за разлика от офисите на think tanks), в които всеки може да 
се информира (при пълна прозрачност) за проектите и партньори-
те на think tanks. Подробният анализ на тези инструменти позволя-
ва да се събере ценна информация за мрежите на think tanks и дори 
да се открият някои връзки на зависимост и йерархия, които ги ха-
рактеризират. Обикновените посетители на сайтовете обаче нямат 
нито времето, нито аналитичните инструменти, нито информаци-
ите, които изследователят добива „някъде другаде“. Още повече, че 
посещението на сайтовете през дълги периоди от време показва 
промяна на съдържанието – понякога следите на някои проекти 
изчезват, докато други остават, чрез което историята и предста-
вянето на мрежите редовно се моделират. През 2007  г. например 
не се откриваше вече никаква следа в интернет за съществуването 
на Мрежата за политическа информация за Югоизточна Европа 
(South-East European Policy Information Network), лансирана успо-
редно с Пакта за стабилност, нито за учредителния ѝ акт – Декла-
рацията от Любляна, подписана от двадесет балкански think tanks. 
А само няколко години по-рано тази мрежа имаше свой собствен 
сайт и Иван Кръстев1 я посочваше в статиите си като основен при-
мер за важността на networking-а в създаването на регионалната 
визия за бъдещето на Балканите в рамките на Европейския съюз. 
Ефимерната природа на представянето на мрежите в интернет по-
казва нестабилната и конюнктурна същност на сътрудничеството 
и на проектите, чиито следи могат да бъдат премахнати без ника-
къв публичен контрол. Както отбелязва Кастелс, мрежите се оказ-
ват „напълно подходящи за културата на безкрайното деконстру-
иране и реконструиране; за политическата система, измислена, за 

 1 D. Stone, Banking on knowledge..., op.cit., р.156–157.
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да се справя мигновено с променящи се политически ценности и 
настроения; за социалната организация, целяща договарянето на 
пространството и анихилирането на времето“1. Дискурсът на лиде-
рите на think tanks, както и техния образ в интернет ги представят 
като демократична утопия, извън произвола на времето и на поли-
тическите борби.

„Born to network“  
(родени да комуникират в мрежа)

идеалистката визия за мрежата обаче е успоредна и свързана с 
политическата и прагматичната визия за достойнствата и нуж-

дите на networking-а, който Иван Кръстев представя като самата 
природа, т.е. хипостаза на think tanks. Противоречието идеализъм/
прагматизъм, както вече отбелязахме, е една от основните харак-
теристики на дискурса на лидерите на българските think tanks. 
В Global Development Network, основополагащо произведение на 
международните think tanks, съставено по инициатива на Светов-
ната банка, Кръстев представя като в училищен учебник „шестте 
тривиални причини“ за работата в мрежа на think tanks, където 
думата „тривиален“ означава очевидност, в която не можем да се 
усъмним.

На първо място, работата в рамките на международна мрежа 
се налага, за да се увеличи влиянието на think tanks при вземането 
на решения. Това според Кръстев се случва в контекст, който вече 
не може да бъде овладян от националните правителства. Въпроси 
като екологията, влизането в НАТО и Европейския съюз са въпро-
си, изискващи според него регионални стратегии и подходи, които 
могат да бъдат договорени и задействани от регионалните и меж-
дународните коалиции на think tanks. Традиционната дипломация, 
водена от националните правителства, която също би могла да по-
роди регионални съюзи, е като че ли игнорирана.

 1 M. Castells, La Société en réseaux..., р. 577.
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Анализите и предложенията на един отделен think tank, кол-
кото и да са изобретателни, според експерта на ЦЛС не могат да 
повлияят на разрешаването на толкова сложни проблеми като на-
пример статута на Косово или на основните насоки на различни-
те национални политики. При всички случаи, уточнява Кръстев, с 
което преминава към другата причина за съществуването на мре-
жите, think tanks в страните в преход се развиват в политически 
контекст, имащ навсякъде еднакъв дневен ред за демократизиране, 
което позволява непрекъснат обмен на политически идеи и реше-
ния. Още повече че мрежата позволява на новопоявилите се think 
tanks (в страните, където правителствата нямат навика да работят с 
подобни организации или не искат да го правят) да се позовават на 
международната легитимност на своите партньори, за да затвърдят 
легитимността си в национален план. Освен всичко друго, мрежа-
та им дава възможност да се обучават и да обучават своя персонал 
(training), „възприемайки чуждестранни печеливши мениджърски 
стратегии и изследователски практики“. Този трансфер на знания 
и практики е улеснен от факта, че „повечето анализатори имат 
общ език: английският“. Така think tanks в Албания и Македония 
успяват да се възползват от партньорствата и обучението при бъл-
гарските и международните think tanks, за да направят възможен 
трансфера на модела за вземане на политически решения в страна-
та им. Мрежата се явява сила, способна да наложи на правителства-
та, чрез една soft diplomacy, практики и лица, които трябва да бъдат 
слушани и вземани предвид.

Тя обаче предполага и налагането на „взаимен“ контрол от 
страна на партньорите. „Качественият контрол“ на аналитичната 
им продукция според Иван Кръстев е шестата причина за същест-
вуването на мрежите. Тази причина обаче предполага йерархични 
отношения – поне между утвърдените и новосъздадените институ-
ти, тъй като, както отбелязва Кръстев, „институти като CASE или 
„Institute of Public Affairs“ никога няма да се наемат с проекти с ни-
ско качество“.

Подобно представяне на причините за съществуване на рабо-
тата на think tanks в мрежа предолага, че до 2000 г. (годината на пуб-
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ликуването на книгата и на създаването на „Глоубъл Дивелъпмънт 
Нетуърк“) различните национални think tanks работят през по-го-
лямата част от времето изолирани от международните мрежи, про-
извеждайки „интересни мисли“, които обаче са слабообвързани, и 
следователно са слабовлиятелни. Реалността е съвсем друга: think 
tanks не са само, както отбелязва Кръстев, „born to network“ (роде-
ни, за да работят в мрежа), а са също, както вече показахме, „born 
through the networks“ (родени от мрежата), които в България са 
главно тези на фондацията на Джордж Сорос и на USAID).

Но тъй като мрежата GDN представлява кулминацията на но-
вата реторика на Световната банка, която вече се е позиционирала 
като идеолог на глобалната мрежа на локалните знания, дискур-
сите, които славят създаването ѝ, се опитват да ни убедят, че think 
tanks, които влизат в нея, са автентични продукти на националните 
контексти и познания.

Отвъд тази обща забележка, която има за цел да се уточни кон-
текстът, в който се появява теорията за мрежата на Иван Кръстев, 
можем да констатираме, че тези „шест причини“ подсказват за съ-
ществуването на една policy experts’s community, която има общ 
език, общи знания, интереси и практики. Тези причини импли-
цитно ни подсказват (клишираният език също е пълен с кодове за 
тези, които го познават), че функциите на регионалните и между-
народните мрежи на think tanks имат за цел да създават коалиции 
за натиск, да конкурират или да се сливат с традиционните пътища 
на политиката и на дипломацията, да формират институции и екс-
перти по подобие на влиятелните think tanks, да извършват транс-
фер на политически модели, както и да контролират действията и 
идеите на своите членове.

глобалната мрежа за развитие (gdn) и  
 идеологията на мрежите

ноември 1999 г. На интернет страницата на Световната банка 
се появява кореспонденцията между Иван Кръстев и Исхак 
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Диуан, един от служителите на банката, отговарящ за създаване-
то на бъдещата мрежа GDN. Диуан отговаря на Кръстев, който 
от кабинета си на изследовател във „Висеншафтсколег“ в Берлин, 
където прекарва една година, за да пише за реториката на антико-
рупцията, му съобщава в отворено писмо, че е нужно think tanks 
да се превърнат от paradigm-holders (притежатели на парадигми) в 
agents of vision (агенти на визии) и в institutions of local knowledge 
(институции за локално знание):

Исхак Диуан: Основната причина да ви пиша е желанието да при-
влека вниманието ви върху промените в насоките на развитие 
в Световната банка и в МВФ, които биха могли да ви заинте-
ресуват. Като резултат от това, което обявихме за неуспешен 
модел на взаимодействие между международните агенции и раз-
виващите се страни, тези институции са все по-убедени в необ-
ходимостта от промяна на работните им отношения, държей-
ки сметка за решенията, измислени във въпросните страни ... с 
широко участие на обществото...
Промените са предизвикани тъкмо от анализи на институции 
като вашата... стратегиите на Банката и на Фонда са все по-
отворени към всякакви мнения... затова think tanks ще играят 
роля в изграждането на бъдещите парадигми за развитието. 
В този контекст си мисля за потенциала на мрежата GDN... 
чието бъдеще зависи в голяма степен от вашите колективни 
действия и реакции. Приветствам вашата реакция на нашето 
послание. Ще имаме много други случаи да говорим за целите и 
възможностите му в Бон1.

На това Иван Кръстев отговаря:
Исхак, новият начин на мислене на Банката и на МВФ може 
само да бъде приветстван. Това е първият случай, в който меж-
дународните донори приемат, че обществената подкрепа за 
дневния ред на реформите е предварително условие за успеха на 
реформите. Фактът, че днес броят на демократичните стра-

 1 Позовава се на първата годишна среща на „Global Develoment Network“, 
която е щяла да се състои от 6 до 8 декември 1999 г. в Бон.
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ни по света е по-голям от всякога, е добра, но и лоша новина за 
МВФ и за Световната банка. Вече не е достатъчно да подкрепя-
те настоящите правителства, както беше преди, но ще трябва 
да мислите и за следващите правителства. В този контекст 
виждам ролята на think tanks като основни агенти на consensus 
building (изграждане на консенсус) в политическата област...

Към тази дискусия чрез електронни писма впоследствие се 
присъединяват и други отговорни фактори от think tanks, дори бъ-
дещата главна отговаряща за мрежата, Даяна Стоун, която се под-
писва като „GDN Moderator“. Обменът на информация, който се 
извършва в неформален и спонтанен тон, създава впечатлението, че 
мрежата GDN се появява вследствие на „искане отдолу“, дошло от 
целия свят и формулирано от think tanks. Фактически той изразява 
официалния дискурс на Банката и на бъдещата мрежа и ни кара да 
си мислим, че това публично разпространение на писма на сайта на 
Банката е предхождано от предварителни контакти и подготовка 
на участниците. Идеологията на мрежата, която е в сърцевината на 
реториката на GDN, е въплътена в тази постановка на демократич-
ните и креативните достойнства на обмена на информация между 
лидерите на think tanks и отговорните лица в Банката като между 
равни.

Фактически понятията мрежа и социален капитал по това време 
вече са започнали да се превръщат в ключови думи на новата кому-
никационна стратегия на Световната банка. За да не изглежда вече 
като основен разпространител на Вашингтонския консенсус, заед-
но с партньора си МВФ и Банката, тя иска да промени имиджа си 
особено чрез това, което експертите наричан the new development 
paradigm (новата парадигма на развитието). След като през 1996 г. 
нейният отдел за развитие лансира Social Capital Initiative (Иници-
атива за социалния капитал), банката започва да настоява повече 
върху локалните културни и социални фактори при прилагането 
на политиката за развитие и при борбата против бедността. Тя 
поставя в центъра на новата си комуникационна стратегия идеята 
за насърчаването на социалния капитал, имайки предвид най-ве-
че повторното пускане в обращение на понятието през 1993 г. от 
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социолога Робърт Пътнам1. Последният дефинира социалния ка-
питал като продукт на всички социални мрежи и съответните им 
норми, довеждащи до по-голяма успеваемост и производителност 
на общността. Прибавяйки и позовавания на други изследвания, 
информацията на интернет сайта на Световната банка, посветена 
на Social Capital Initiative, описва социалния капитал като всичко 
това, което се отнася до институциите, до връзките и до норми-
те, формиращи качеството и количеството на социалните взаимо-
действия. В официалната реторика на Банката социалният капитал 
занапред е тясно свързан с идеята за гражданското общество и за 
мрежите, чието насърчаване в развиващите се страни и в страни-
те в преход би могло да допринесе за социалния и икономическия 
прогрес. Изработвайки поредица от регионални проекти по целия 
свят, които измерват, оценяват, а също и изграждат социалния ка-
питал, Световната банка създава нов инструмент за политическо и 
икономическо влияние, съобразено в по-голяма степен с местната 
специфика, но имащо като крайна цел либерализирането и контро-
ла на пазарите.

понятието Социален  
капитал в проектите на цлС

тhink tanks в страните в преход са свързани с тази нова полити-
ка, която поставя в центъра реториката на глобалната мрежа на 

локалните знания. Те се превръщат, както в случая с понятия като 
гражданско общество, едновременно в тези, които изучават, измер-
ват и теоретизират нейното съществуване в съответния национа-
лен контекст, и в тези, които впоследствие работят – в рамките на 
различни проекти, финансирани от мрежата, на институциите и на 
фондациите за подпомагане на демокрацията – за нейното изграж-
дане и устойчиво развитие.

 1 R. Putnam, R. Leonardi and R. Nanetti, op. сit.
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След 1999–2000 г. ЦЛС, чийто директор е Иван Кръстев, ра-
боти по серия от проекти, свързващи оценяването и подпомагане-
то на социалния капитал, на гражданското общество и на неговите 
мрежи. Към тези тематики се прибавят също и проектите, които 
анализират функционирането на отрицателния социален капитал 
под формата на мафиотски и корупционни мрежи, като идеята е, 
че развитието на мрежите на гражданското общество е един от 
начините за борба с отрицателните мрежи на корупцията1. В тази 
връзка ЦЛС е канен в различни проекти – финансирани пряко или 
непряко (чрез междинни институции) от Световната банка, – ко-
ито целят да се измери и да се подкрепи положителният социален 
капитал на Балканите. ЦЛС освен това е споменат и като един от 
основните изследователски центрове на сайта на Инициативата 
за социално развитие в Югоизточна Европа (Social development 
Initiative for South-East-Europe) на Световната банка. Тази специа-
лизация му позволява да затвърди своята позиция на износител на 
данни и на анализи за местната действителност, както и позиция-
та си на think tank-ясновидец, участващ в измислянето на новата 
Югоизточна Европа2.

ЦЛС ръководи два проекта, инициирани от фондацията на 
Джордж Сорос, които поставят в центъра идеята за социалния 
капитал и мрежите: изследването „Състоянието на българското 
общество след 2001 г.“ (State of Cociety), поръчано от фондация 
„Отворено общество“ в София (OSIS), и проекта „Blue Bird“, ръко-

 1 Антропологът С. Сампсън развива хипотезата за „гражданското общество 
срещу мафиотското общество“ (Project society versus bandit society) в ста-
тията „Trouble sopts...“, цит.съч.

 2 „Inventing South-East Europe“ е заглавието на проект, воден от ЦЛС през 1999 
г. в рамките на работата на мрежата „South East European Policy Information 
Network“, основана в отговор на кризата в Косово и коордонирана от CEPS, 
европейски think tank със седалище в Брюксел. Тази мрежа позволява на CLS 
да се утвърди като координиращ лидер на регионалните think tanks в различ-
ни анализаторски проекти и сценарии за политическото и икономическото 
развитие на Балканите и да стане член на мрежата CEPS EPIN: European 
Policy Institutes Network (мрежа от 25 think tank от 21 държави в Европа), 
който работи в областта на политиката на Съюза.
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воден от Централноевропейския университет (CEU) на Джордж 
Сорос, Будапеща. Докато „State of society“ се отнася само за Бълга-
рия, проектът „Blue Bird“ (2001–2004), с подзаглавието „Инициа-
тива за Югоизточна Европа“ е един вид продължение на работата 
на мрежата „South East European Policy Information Network“, ко-
ординирана след 1999 г. от европейския think tank със седалище 
в Брюксел – CEPS. Проектът афишира амбицията да създаде общ 
дневен ред за изграждането на гражданското общество в Югоиз-
точна Европа. Четири групи експерти, съставени главно от пред-
ставители на мрежата от институти за академични изследвания в 
Европа, работят по въпроса за социалната, икономическата, поли-
тическата и културната интеграция на региона в Европа и в глобал-
ната икономика.

Една от основните хипотези на проекта е, че „социалните пре-
образувания в региона се дължат главно на процеса на обезценява-
не на социалния капитал, изграден по време на комунистическата 
епоха, и на появата на нов тип социален капитал, тясно свързан с 
две противоположни тенденции – растящата роля на етническите 
мрежи и увеличаващата се сила на гражданските мрежи и на НПО, 
които защитават идеята за правата на човека и за плурализма1“. 
Подкрепата за мрежите на гражданското общество (т.е. за НПО, 
за пазара на експертизата и за работата по координиране на think 
tanks) отново представена като неотменимо условие за борба сре-
щу етническите напрежения и изграждане на общество, основано 
на доверието и на икономическия растеж. Проектът, който екс-
плицитно въплътява призива на Световната банка за развитие на 
мрежа от експерти по локално знание, декларира целта си да иден-
тифицира силите и социалните кръгове, които се противопоставят 
на интеграцията на региона в глобализираната икономика и след 
това да мобилизира различни представители от икономическата и 
политическата област, способни да се борят срещу тези тенденции, 
налагайки препоръките на експертите в институциите.

 1 И. Кръстев, SEE Initiative – Blue Bird, Agenda for Civil Society in Southeastern 
Europe, Sofia, 2003, Project Paper.
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Темата за социалния капитал се открива и в други проекти и 
изследвания, разработвани от ЦЛС, като например два проекта, 
финансирани по Шеста рамкова програма на Европейския съюз: 
Integrating the Balkans in the European Union (IBEU, 2002–2005 г.) 

1, координиран от гръцкия think tank ELIAMEP и финансиран от 
Европейската комисия и The Challenge of Socio-economic Cohesion 
in the Enlarged European Union (2006–2008). Хипотезата за пре-
образуването на социалния капитал по време на демократичния 
преход е също в основата на изследванията на Иван Кръстев, по-
светени на дискурса срещу корупцията. Това го превръща в един 
от най-оригиналните регионални експерти в тази област. Както 
самият той подсказва в публикациите си, знанието за корупцията 
и за социалния капитал се отнася към полето на локалното знание, 
което определя ползата от think tanks като ЦЛС. Интересно е да 
се отбележи, че тези анализи са публикувани най-вече от универ-
ситетското издателство на Централноевропейския университет 
на Джордж Сорос2, чийто Център за политически изследвания и 
Департамент за публични политики3 работят в тясна връзка с екс-
пертите на Световната банка и на Балканската обсерватория, коя-
то изпълнява функцията на форум на регионалната мрежа на GDN 
в Югоизточна Европа; WIIW и LSE (London School of Economics) 
също са сред основните партньори на проекта IBEU, за който стана 
дума.

Ето как чрез мрежата на ЦЛС и на Иван Кръстев в областта 
на полето на експертиза, имащо за централна тема изучаването и 
развитието на социалния капитал на Балканите, можем да открием 

 1 ЦЛС участва в работна група номер 2: „Гражданско общество и социален 
капитал “, от проекта IBEU. В следващите страници ще се спрем на начина 
на функциониране на проекта и на мрежата от международни и регионални 
експерти.

 2 I. Krastev, „Corruption, Anti-Corruption Sentiments, and the Rule of Law“, op.cit.; 
I. Krastev, Shifting obsessions, Three essays on the policy of anti-corruption, CEU 
Press, 2004, р. 120.

 3 Координаторката на мрежата GDN D. Stone е една от членовете, основали 
магистратурата по публична политика в ЦЕУ в Будапеща.
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съществуването на връзки между различни финансови, междуна-
родни, академични и неправителствени институции като Светов-
ната банка, МВФ, ЦЕУ (Будапеща), LSE (Лондон), WIIW (Виена), 
ELIAMEP (Атина) и т.н. След 1999–2000 г., период в който Све-
товната банка и МВФ обявяват за промяната на комуникационната 
си стратегия в областта на развитието, са мобилизирани различни 
партньори с помощта на регионални проекти, които разпростра-
няват и обогатяват реториката за социалния капитал, мрежата и ло-
калното знание. Както ще докажа по-нататък в книгата, става дума 
за мрежи, които предшестват преди идеята за социалния капитал 
и са част от мрежите на професионалистите по демокрация, чиято 
сложна поява и принадлежност към финансовите и политическите 
мрежи в Съединените щати е анализирана в трудовете на И. Дезле, 
Б. Гарт и Н. Гийо.

В светлината на тази хипотеза, множеството специализации и 
участия в международни проекти, както и различните престижни 
позиции и номинации, които превръщат Иван Кръстев в „експер-
та по демокрация номер едно в България“, вече не изглеждат като 
хаотична картина. Тъкмо напротив – изследването на техните вза-
имоотношения е един възможен достъп до много сложните логики 
на мрежите за подпомагане на демокрацията, които съществуват 
едновременно като международни, регионални и национални мре-
жи.
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4. цлС и цеу: как работят мрежите

Множеството принадлежности към различни кръгове ангажира 
личностите в изграждането на глобални, транснационални,  

всестранни връзки, чието сцепление образува мрежата. 
Колономос, „Появата на един  

предмет и международни перспективи...“

доСтъп до мрежите:  
пътят на иван кръСтев

както вече отбелязах в предишните глави, Иван Кръстев про-
излиза от семейство на издигнал се от провинцията елит, 
който през комунистическата епоха успява да стигне до висо-

коотговорни идеологически постове в БКП. Той е блестящ ученик 
в английската гимназия в София (където учат най-вече децата на 
ръководителите на комунистическата партия), а после завършва 
факултета по философия в СУ и се включва в дисидентските кръ-
гове на осемдесетте. Всичко това му позволява да придобие много 
търсен от фондациите за подпомагане на демокрацията профил. 
Тези фондации се обръщат към лица, близки до академичния свят и 
до възходящите политически среди, произлизащи от интелектуал-
ните кръгове на дисидентството.

Произходът, кариерата и езиковите компетенции служат на 
Иван Кръстев като паспорт за достъп до интернационала екперти-
те по демокрация през деветдесетте години. Това е интернационал 
на знанието и е съставен от членове на международните и непра-
вителствените организации, държащи пазара на експертизата в по-
лето на демократизацията, на пазарната икономика, на правата на 
човека и т.н.1, които обаче също са тясно свързани с политическите 
и икономическите кръгове на американската държава. Както отбе-

 1 Y. Dezalay, Les courtiers..., op.cit., р. 7
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лязва И. Дезле1, става дума за един вид еманация на foreign policy 
establishment на Съединените щати, чиито институции, изиграли 
важна роля в структурирането на североамериканското държавни-
ческо поле, в този момент се намират в авангарда на глобализаци-
ята. Силата на тези елити е насърчаването на мобилността между 
три големи властови полюса: този на големите фирми и финансо-
вите кръгове, този на държавата и този на знанието, свързан с прес-
тижните университетски кампуси на Ivy League. Затова те изнасят 
същия тип мрежи по целия свят, в т.ч. и чрез програмите на между-
народните фондации и институции като Световната банка.

За да придобие достъп до тези мрежи и да интернационали-
зира социалния и познавателния си капитал, Иван Кръстев трябва 
да премине, както повечето експерти от страните в преход или от 
развиващите се страни, през поредица от специализации и престои 
в чуждестранните институции на филантропските, академичните 
и политическите мрежи на foreign policy establishment на Съеди-
нените щати.

Още през 1991 г. той спечелва стипендия за една година в ко-
лежа „Сейнт Антъни“ в Оксфорд, финансирана от фондацията на 
Джордж Сорос2. След 1989 г. фондацията става една от основните 
лаборатории за социализацията и обучението на младите лидери 
от Източните страни. Институт „Отворено общество“ в София 
е главният вход, през който завършилите университета и активи-
стите на българското гражданско общество могат да достигнат до 
международните академични и политически мрежи.

 1 Ibid., р. 17.
 2 Създаден пo време на Студената война, през 1950 г. колежът „Сейнт Антъни“ 

е една от академичните институции, функционираща като стратегически 
съветник, който създава и събира специалисти в областта на Съветския съюз 
и на прехода. Голям брой експерти от think tanks в Европа са специализирали 
там. Можем да отбележим имената на Евгений Дайнов (ЦСП, България), 
Theodore Columbis (ELIAMEP, Гърция), Loukas Tsoukalis (ELIAMEP, Гър-
ция) и т.н.
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По-късно, след като създава ЦЛС през 1994 г., Иван Кръстев се 
налага (в периода 1994–1995 г.) като „човека на ситуацията“, спо-
собен да създава парламентарни политически съюзи и да органи-
зира първите предварителни избори за президент. Така той вече е 
готов да се изкачи на по-високо ниво в международните мрежи за 
подкрепа на демокрацията.

През 1997–1998 г. Кръстев прекарва една година в Collegium 
Budapest – институция, която е част от мрежата от институти за 
академични изследвания, чието създаване е свързано с това на Ин-
ститута за академични социални изследвания във Виена от амери-
канската фондация „Форд“ през 1962 г.1. Следващата година той 
печели изследователска стипендия във Вашингтон, финансирана 
от „Джърман Маршал Фонд“ на Съединените щати2, която про-
дължава с престой в „Удроу Уилсън Сентър фор Интърнашънъл 
Сколърс“3, също във Вашингтон. През 1998–1998 г. той отново е 

 1 Институтът във Виена е създаден в контекста на Студената война, за да служи 
за интелектуален мост между Изтока и Запада. Тези мрежи ще бъдат възста-
новени и мобилизирани след 1991 г. от Централноевропейския университет 
на Дж. Сорос. Ще разгледаме по-обстойно тези въпроси по-нататък в тази 
глава.

 2 Основан през 1972 г. по случай 25-ия рожден ден от „Плана Маршал“ с 
възстановяването от правителството на Вили Бранд на остатъка от Фонда 
„Маршал“, GMF е трябвало да окуражава проучванията, проектите, обменни 
стипендии за изследователи, журналисти и млади политически лидери, които 
насърчават евроатлантическите отношения. Тези стипендии са служили да 
ориентират бъдещите трудове и кариери на стипендиантите от двете страни 
на Атлантическия океан в полза на евро-американското сътрудничество. 
След края на Студената война, GMF отново е мобилизирала тези мрежи, за 
да служи като проводник на външната политика на САЩ в Източна Европа 
и на Балканите. По този начин Фондът е разширил своята дейност в Източна 
Европа, създавайки заедно с USAID програма за 25 милиона долара: Balkan 
Trust for Democracy и le Central European Trust for Democrarcy, в който И. 
Кръстев е Chair of the Board (секретар на изпълнителния комитет) и през 
2005 г. Третата комисия „Карнеги“ за Балканите, на която Иван Кръстев е 
изпълнителен директор.

 3 Създадена в университета „Принстън“ с решаващата подкрепа на фондация 
„Карнеги“, а по-късно – на фондация „Форд“, фондацията за изследвания 
„Удроу Уилсън“ се е превърнала в инкубатор за лидери в академичната, 
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стипендиант на „Open Society Institute“ на Джордж Сорос, а през 
1999–2000 г. отива за една година в един от другите институти за 
академични изследвания в Европа – „Висеншафтсколег“ (Берлин), 
където работи по въпроса за борбата против корупцията. По това 
време той е привлечен да участва в създаването на мрежата от think 
tanks GDN, за която вече говорих.

Тези академични специализации служат на Иван Кръстев като 
инициация в международната мрежа на експертите по демокрация 
и му позволяват само за няколко години да се наложи, чрез пореди-
ца от постове и от участия в международни, регионални и нацио-
нални проекти, като един от лидерите на мрежите на Балканите и в 
Източна Европа. Между 1992 и 2007 г. увеличаването на неговото 
влияние в политическите, академичните, икономическите и медий-
ните мрежи в страната му помага да получи все по-големи отго-
ворности в международните мрежи, и обратно. В национален план 
през този период той заема постовете на програмен директор във 
фондацията „Фридрих Науман“ в София (1992–1994), ръководител 
на ЦЛС (от 1994), член на Съвета на Атлантическия клуб (от 1995 
г.), член Съюза на българските фондации и граждански асоциации 
(1996–1997), член на мрежата „Balkan Civic Network“ (1996 ) и т.н. 
Той ръководи изследователски и анализаторски групи, работили за 
българското президентство, за парламента, за Министерството на 
външните работи и т.н.

През тези петнадесет години Иван Кръстев успява също да си 
изгради международно CV, което впечатлява с броя на заеманите 
в регионалните и международните мрежи постове. През 1997–
1998  г. той става член на консултативния съвет на българския 

политическата и икономическата област в САЩ. Създаден с решение на 
Конгреса през 1968 г., центърът „Woodrow Wilson Center for International 
Scholars“ има за цел „да кани бъдещи лидери във Вашингтон с цел да им се 
даде възможността да взаимодействат с политиците и личностите, които 
вземат решения в Америка посредством на различни програми и проекти“  
(цитат от официалния сайт на Центъра). Други лидери на балкански think 
tanks, като Theodore Columbis и Ruby Gropas от ELIAMEP в Гърция, са се 
възползвали от тези стипендии. 
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филиал на Агенцията за подпомагане развитието на Съединените 
щати (USAID), която е един от най-мощните донори на българско-
то гражданско общество, наред с фондацията на Джордж Сорос. 
След 1997 г. той изпълнява също поредица от функции в демокра-
тизационните мрежи на Балканите и в Централна и Източна Евро-
па: член е на комитета на Центъра за демократизация и помирява-
не на Балканите в Солун (1997), член на консултативния съвет на 
програмата за Централна и Източна Европа на „Фрийдъм Хаус“1, 
член на редколегията на списанието за Централна и Източна Ев-
ропа, създадено от Централноевропейския университет на Джор-
дж Сорос и от Института за академични изследвания „Collegium 

 1 Създадена през 1941, за да се бори с политиката на изолация на САЩ и да 
подкрепя пропагандата в полза на влизането на страната във Втората световна 
война, „Фрийдъм Хаус“ по-късно поддържа каузата на Плана „Маршал“ и на 
НАТО, работи за деколонизацията на френските и английските колонии, 
както и в борбата срещу комунизма. През 1982 г., когато президентът Роналд 
Рейгън създава Националната демократична фондация (National Endowment 
for Democracy), която осигурява институционален параван за някои от 
действията на ЦРУ разкрити след публикация през 1967 г. в „Ню Йоркър“, 
„Фрийдъм Хаус“ е включена към новата система на неправителствените 
организации, служещи на външната политика на САЩ. В този период голям 
брой троцкисти се присъединяват към тези организации, които са домини-
рани от неоконсервативни политически лидери. NED субсидира „Фрийдъм 
Хаус“, която, от своя страна, кофинансира проекти, селекционирани от NED, 
заличавайки така следите на намесата на правителството (Вж. Guilhot, Les 
professionnels...) През деветдесетте години „Фрийдъм Хаус“ отпуска програма, 
за формирането на дисиденти в Централна и Източна Европа, които се при-
съединяват към идеите за правата на човека в сътрудничество с „Асоциацията 
на американските адвокати“. Тя се позиционира като един от основните 
актьори, подпомагащи демокрацията на Балканите и в Източна Европа, чи-
ито цели са тясно свързани с политиката на американската администрация. 
Нейните действия в полза на „оранжевата революция“ в Украйна, в Сърбия и 
т.н., са публикувани от пресата (вж. „Le Monde Diplomatique“), разкривайки 
една намеса, която не е в съответствие с Хартата на ООН. ЦЛС е местният 
координатор на „Фрийдъм Хаус“ за отчета на прогреса на демокрацията в 
Централна и Източна Европа. Повечето от българските think tanks са се 
възползвали от нейната финансова помощ. В момента президент на „Фрийдъм 
Хаус“ е бившият шеф на ЦРУ Джеймс Уолси.
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Budapest“ (1998), член на консултативния съвет за Югоизточ-
на Европа на „East-West Institute“, Ню Йорк1 (от 2000 г.), член на 
Международния форум на младите лидери на глобализацията, съз-
даден в партньорство с Международния икономически форум (от 
2006 г.). Ръководи изследователски екипи, изготвили доклади в 
областта на сигурността и развитието на Балканите за Световната 
банка, ПРООН, НАТО, ДМФ (GMF) и Централноевропейския 
университет на Джордж Сорос. Работил е като асоцииран експерт 
в екипа на „East-West Institute“, Ню Йорк, и в първата и третата 
кръгла маса на Пакта за стабилност. Този богат опит му позволя-
ва през 2004–2005 г. да стигне до много престижни постове, като 
например този на изпълнителен директор на Третата Карнегиева 
комисия за бъдещето на Балканите, чийто президент е бившият 
италиански министър на външните работи Джулиано Амато. Той 

 1 Създаването на EWI през 1981 г. е вдъхновено от „идеята да се доведат в 
Щатите млади лидери от Източна Европа, за да работят в партньорство с 
новото поколение западни лидери, вдъхновени от революционния идеали-
зъм“ (цит. от интернет сайта на института). Така „East-West Institute“ работи 
съвместно с GMF и други проатлантистки организации в Европа, но е във 
връзка и със структурите на ЦРУ, които му помагат в избора на стипендиан-
тите за програмата. Д-р Catherine McArdle Kelleher, директор на Института 
„Aspen“ в Berlin (друга фондация от атлантистките организации от времето 
на Студената война), постоянно цитирана в интернет страницата на EWI: 
„Стипендийната програма на EWI е тази, на която най-много се възхищавам. 
Тя е определила „high fliers“ (висока топка лидери) на Централна и Източна 
Европа. Много от тях са били свързани с тайните служби... А вижте днес 
списъка с бившите стипендианти и какви постове заемат!“ През осемде-
сетте години EWI отваря „EWI Banking and Financial Assistance Centre“ 
в Будапеща с цел да се обучи младото поколение финансисти от Източна 
Европа на техниките и методите, развити в американските университети. 
За тези си цели Институтът работи съвместно с екипи от международните 
финансови организации, университета ЦЕУ на Джордж Сорос и с полити-
ческите среди от бившите комунистически държави. Към нейното лоби за 
свалянето на режима на Милошевич в Сърбия („EWI Task Force on the Future 
of the Federal Republic of Yugoslavia“), организирано в пряка взаимовръзка с 
„Фрийдъм Хаус“ и с президент Sonja Licht от фондация „Отворено общество“ 
в Белград, са присъединени и експерти активисти на think tanks от Източна 
Европа като Иван Кръстев.
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става и секретар на Административния съвет на CEE „Trust for 
Democracy“1 – понастоящем най-мощният фонд за финансиране 
на гражданското общество в Централна Европа, от който зависи 
разпределението на милиони долари помощи за НПО в този реги-
он. Публикува в престижни издания на foreign policy establishment 
на Съединените щати като „Journal of Democracy“, финансиран от 
NED2, а през април 2005 г. започва да издава на български много 
влиятелното американско списание „Foreign Policy“3, на което ста-
ва главен редактор. Този пост е свидетелство за голямото доверие, 
с което се ползва в международните либерални кръгове на foreign 
policy establishment в Съединените щати, в които влиза главно чрез 
мрежата на фондацията на Джордж Сорос.

 1 Създаден през 2001 г. от някои от най-важните фондации за подкрепа на 
демокрацията („Atlantic Philanthropies“, „Charles Stewart Mott Foundation“, 
„Ford Foundation“, „German Marshall Fund of the United States“, „Open Society 
Institute“, „Pfizer Foundation“ и „Rockefeller Brothers Fund“), „CEE Trust for 
Democracy“ (Фонд за гражданско общество в Централна и Източна Европа) 
в момента е най-мощният фонд за финансиране на гражданското общество в 
Централна Европа. Както и „Balkan Trust for Democracy“ (Балкански фонд  
за демокрация), основан през 2003 г. в Белград от GMF и USAID, фондът 
замества старите финансови програми от деведесетте години, обединявайки 
ги в една администрация, и отпуска до 2012 г. 75 милиона долара на неправи-
телствените организации в тези държави. Неговият изпълнителен директор 
е бившият директор на фондацията на Сорос в София, Райна Гаврилова.

 2 Както вече отбелязахме, макар че е основана от „ястребите“ и cold warriors 
на неоконсервативната революция от годините 1970–1980, NED присъе-
динява на своя страна бившите троцкисти (също така наречени „десните 
болшевики“), а по-късно дори и членове на новата антиконформистка ле-
вица, произлезнала от area studies в Латинска Америка, за да се превърне по 
този начин в една от най-мощните организации в американската система на 
финансиране на чуждестранните програми за демокрация. 

 3 Създадено през 1970 г. от фондация „Карнеги“, това списание се е превърнало 
в едно от най-престижните за чуждестранна политика в САЩ и в целия свят. 
Покровителствано е от либералните кръгове на foreign policy establishement 
(вж. Dezalay, Les courtiers..., 2004, р. 18). Публикува местни издания (една 
част от статиите е поръчана от местните редакции) във Франция, България, 
Катар, Венесуела.
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централноевропейСкият универСитет – ядро на 
мрежите на инСтитутите за академиЧни изСледвания

иван кръСтев и 
в СтратегиЧеСките проекти на цеу

Макар и да не заема официални постове в българския филиал на 
фондацията от стъпването ѝ в България, Иван Кръстев участва по-
стоянно в различни програми и проекти на „Отворено общество“ 
и поддържа повече връзки с европейската му централа в Будапеща. 
Неговите последователни специализации в институтите за акаде-
мични изследвания1 в Европа и в Съединените щати, както и ролята 
му на лидер в изследователски проекти като „Blue Bird“2 фактиче-
ски са част от развитието на кариерата му в мрежата на фондацията 
„Open Society“ и на Централноевропейския университет (ЦЕУ). 
Както ще покажа по-долу, ЦЕУ е част от мрежата от центрове за 
академични изследвания, които помагат за трансформирането и 
професионализирането на социалните науки от двете страни на 
Атлантическия океан и служат като инкубатори на експерти кон-
султанти за международните институции след Втората световна 
война, и най-вече след падането на Берлинската стена през 1989.

Центърът за политически изследвания (ЦПИ: Center for 
Policy Studies, CPS) в Будапеща е създаден от ЦЕУ през 1999 г. по 
модела на американските think tanks и на центровете за академич-
ни изследвания. Той се превръща в едно от най-видните звена за 

 1 B. Wittrock, Institutes for Advanced Study: Ideas, Histories, Rationales, University 
of Helsinki, 2002.

 2 Научният Комитет на проекта „Blue Bird“ асоциира личности, мрежата 
институти за академични изследвания в Европа като Yehuda Elkana, ректор 
и президент на Централноевропейския университет (президент е на коми-
тета); Joachim Nettelbeck, „Висеншафтсколег“ от Берлин; Gabor Klaniczay, 
ректор, Collegium Budapest; Bog dan Kravchenko, Централноевропейския 
университет, Будапеща; Anca Oroveanu, New Europe College, Bucharest; Björn 
Wittrock, The Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences, 
Uppsala.
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изследвания и политически съвети на ЦЕУ, работещо в тясна връз-
ка с изследователи от мрежата на институтите за академични из-
следвания и с представители на международни институции като 
Световната банка и американски think tanks. През 2003 г. Иван 
Кръстев, станал междувременно permanent fellow на Централноев-
ропейския университет, е поканен да ръководи една от постоянни-
те и „най-стратегическите“ програми на ЦПИ – Antiamericanism 
project (Антиамериканизма). Проектът цели да изучава причини-
те и да се бори с ефектите от увеличаването на антиамериканизма 
вследствие на американската интервенция в Ирак. Той е директ-
но свързан с едноименната програма на американския think tank 
„Council for Foreign Relations“ (CFR) и е част от изследователските 
приоритети на американското правителство. CFR е създаден през 
1921 г. и първоначално е финансиран от фондациите „Карнеги“ и 
„Рокфелер“, а днес се ползва от фондове на фондацията на Джордж 
Сорос. Той всъщност е една от институциите, които са в сърцеви-
ната на истеблишмънта на външната политика на Съединените ща-
ти1. Иван Кръстев го посещава многократно при престоите си във 
Вашингтон и Ню Йорк.

Българският експерт засилва позицията си в мрежите на ЦЕУ-
институти за академични изследвания-foreign policy establishment 
на Съединените щати, като по същото време става ръководител на 

 1 CFR (Съвет по външна политика) също е финансиран от правителството на 
САЩ и „United State Institute of Peace“ (самият той е един от най-активните 
think tanks във финансирането на организации от експерти на демокра-
цията в света). Представител на идеята за прогресивния международен 
интервенционализъм на САЩ от името на демокрацията (често асоцииран 
с Демократичната партия), CFR обединява представители на всички елити, 
включително и консервативните. Той е един от важните полититически ин-
кубатори на Американската държава, където можем да срещнем кандидати за 
президентските избори, членове на правителството, които работят в областта 
на външните работи, престижни журналисти (включително и либералната 
левица), изследователи, банкери, адвокати, представители на международни 
фирми и т.н. Съветът е тясно свързан с работата на Тристранната комисия 
Bildeberg и Международния икономически форум. (Вж. Roelofs, Fondations..., 
р. 483.)
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„Open Century Project“ на ЦЕУ в Будапеща. Проектът е институ-
ционализиран като постоянен изследователски отдел със същия 
статут като другите изследователски центрове на ЦЕУ, сред кои-
то е и ЦПИ. Той има за цел „да преосмисли рамката, чрез която 
обществото и избраните от него политици възприемат света... тъй 
като старите теории, идващи от наследството на Просвещението, 
вече не са адекватна рамка, позволяваща да се изследва сложността 
на съвременната епоха“1. Конференцията, организирана от „Open 
Century Project“ през февруари 20072 г. мобилизира мрежата на 
институтите за академични изследвания, към които през 2004 г. се 
присъединява „Center for Contemporary Studies“ в Бангалор, Ин-
дия.

За да разберем по-добре защо влизането на Иван Кръстев 
в международните мрежи на фондацията на Джордж Сорос и на 
ЦЕУ му отваря вратите на по-големите мрежи на foreign policy 
establishment на Съединените щати и на международните инсти-
туции, би трябвало да скицираме, поне накратко, връзките на ЦЕУ 
и на фондацията „Open Society“ с институтите за академични из-
следвания и с американските фондации, които спомагат за тран-
сформирането на социалните науки в Съединените щати и в Ев-
ропа с помощта на международните финансови институции като 
Световната банка и МВФ, а също и с американските пропагандни 
мрежи, създадени през периода на Студената война.

цеу и транСформацията на Социалните науки

Филантропът Джордж Сорос не произлиза от елитите, които 
традиционно контролират филантропските фондации като „Кар-
неги“, „Форд“ и „Рокфелер“. Той е роден през 1930 г. в буржоазно 

 1 Цитат, взет от официалния сайт на Централноевропейския университет на: 
http://www.ceu.hu/research_centers.html

 2 Rethinking the Intellectual Foundations of the 21st Century: From Local 
Universalism to Global Contextualism (Премисляне на интелектуалните осно-
ви на XXI век: от местния универсализъм до глобалния контекстуализъм).
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еврейско семейство от Будапеща, което постепенно се свързва с 
традиционните държавни елити на младата унгарска нация.

Бащата на Джордж Сорос, Тивадар Сорос, става юридически 
съветник на Отдела за американските интереси на швейцарската 
дипломатическа делегация, успява да спаси семейството от нацист-
ките хайки и да осигури на сина си образование в Лондон в Учи-
лището за икономически науки (LSE), където властва идеалът на 
експерименталния метод и прагматизма, целящи да формират по-
скоро администратори и практици, отколкото джентълмени1. След 
това кариерата на Джордж Сорос следва типичния път на възходя-
щата класа млади финансисти на „Уолстрийт“, където през 1956 г. 
си намира работа като обикновен арбитражен търговец. Възползва 
се от вълната на сливания и придобивания през шестдесетте години 
и създава „Quantum Fund“ – офшорен спекулативен фонд, който го 
прави богат. Така Джордж Сорос се превръща в един от големите 
трейдъри (traders), които се възползват най-много от дерегулаци-
ята на нюйоркския финансов пазар. Непринадлежността му към 
традиционния establishment в Съединените щати се оказва мощен 
символичен ресурс, залог за прогресистка филантропия, която го 
прави много подходящ, за да въплъти новата вълна от финансови 
филантропи. Те наследяват големите индустриалци от XIX и ХХ в., 
като например Карнеги, и имат за цел да стабилизират позициите 
си, насърчавайки една „символична, научна и професионална архи-
тектура на финансовата глобализация“, която се опира на междуна-

 1 За разлика от държавните университети (public schools) в Кеймбридж и Окс-
форд, в които преобладават джентълмените на британския истеблишмънт и 
които създават интелектуални аматьори, LSE трябва да създава компетенции 
в конкретен и прагматичен анализ. В LSE Сорос съвместно с австрийските 
икономически преподаватели Хайек и Карл Попър променят икономическата 
догма на австрийската школа и я превръщат в политическа програма за въз-
становяване на либералното господство (вж. Guilhot, Une vocation..., р. 42; за 
навлизането на обществото Mont-Pèlerin, вж. François Denord ,„Le prophète, 
le pèlerin et le missionnaire. La circulation internationale du néo-libéralisme et 
de ses acteurs“. – Actes de la recherche en sciences sociales, 2002, n°145, р. 9–20).
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родните институции, академичните среди и НПО като гаранти за 
регулиране на капитализма в глобален план1.

Тази логика всъщност е много сходна с тази, която поражда 
практиките на филантропски инвестиции в областта на образова-
нието и на социалните науки след войната между Севера и Юга в 
Съединените щати. През тази епоха големите индустриалци като 
Андрю Карнеги, чиито заводи за стомана са заплашени от кървави 
работнически бунтове през 1882 г., започват да се занимават с „на-
учна трактовка на социалните въпроси“, за да прокарат идеята за 
„частната алтернатива на социализма“. Фондации като „Карнеги“, 
„Форд“ и „Рокфелер“ инвестират в реформите на образованието, 
както и на местното, и на федералното управление, създавайки мно-
жество неправителствени организации и асоциации, които работят 
с държавните институции. Както отбелязва и Джоан Рьолофс (цит.
съч., стр. 501), през целия ХХ в. едни и същи големи филантроп-
ски фондации „имат тенденцията да абсорбират всички протестни, 
реформистки и дисидентски енергии в един прагматичен и фраг-
ментиран модел на неправителствени организации, зависещи от 
финансирането на фондациите. Това е модел, който е достатъчно 
привлекателен, за да маргинализират на структурните промени“.

Фондациите се заемат също и с реформирането на социалните 
науки, борейки се срещу философската и историческата традиция и 
фаворизирайки деполитизацията и професионализацията им чрез 
приемането на експерименталния метод, който трябва да осигури 
аксиоматичната неутралност на научния дискурс, свеждайки го до 
проста техничност. Това е начин за създаването на реформистки и 
прогресистки академични елити, които въпреки това остават ин-
тегрирани в системата. Така се раждат институтите за академични 
изследвания, първият от които – IAS – е създаден през 1933 г. в 
престижния университет от Бръшляновата лига (верига от елитни 
университети) в Принстън. През 1954 г. фондация „Форд“ финан-
сира създаването на втора институция от същия тип: „Center for 
Advanced Study in the Behavioral Sciences“ (CASBS) в Пало Алто. 

 1 N. Guilhot, Une vocation..., р. 43.
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Центърът въплъщава идеята на своя спонсор, че „бихейвиористите 
биха могли да допринесат за контролиране на демократизацията“1. 
През 1960–1980 г. в Съединените щати, а и в Европа, където след 
1963 г. фондация „Форд“ инвестира в създаването на Институт за 
академични изследвания по социални науки във Виена (IHS), по 
същия модел се появяват и други центрове. Директор на IHS е Пол 
Лазарсфелд, един от видните представители на социалните науки в 
Западна Европа, който още преди това е участвал в програмата за 
евроамерикански интелектуален обмен, организирана от фондация 
„Форд“ през втората половина на петдесетте години2. Освен идеята 
за стимулиране на интелектуалното приятелство от двете страни 
на Атлантическия океан, този тип обмени има за цел да подкрепи 
структурирането на опозиция на европейските интелектуални 
традиции, възприемани като идеологически, и да фаворизира ин-
ституционалните и политическите промени, способни да имуни-
зират европейските страни срещу комунистическото изкушение3. 

 1 B. Wittrock, op.cit., р. 2–3.
 2 Програмата е внедрена от Shepherd Stone, журналист, агент на тайните служ-

би и член на фондация „Форд“ под покровителството на John McLoy, тогава 
бивш президент на Световната банка и бъдещ президент на фондация „Форд“. 
Shepherd Stone е човекът, който през 1950 г. е допринесъл за финансирането 
чрез фондовете на фондация „Форд“ и ЦРУ на Конгреса за културната свобода 
(Congress for Cultural Freedom, CCF), изиграл важна роля в културната и ин-
телектуалната война срещу комунизма. Разкритията на американската преса 
за субсидирането на Конгреса от ЦРУ са му нанесли фатален удар през 1967 
г. Няколко години по-късно, през 1974 г., става директор на „Aspen Institute“ 
в Берлин (вж. Lundy, Derek, „America and the Intellectual Cold Wars in Europe: 
Shepard Stone between Philanthropy, Academy, and Diplomacy“. – In: Journal 
of Cold War Studies, 2004, vol. 6, n°3, р. 152–153; Fink, Carole, „1940, America 
and the Intellectual Cold Wars in Europe“. – In: Journal of Cold War Studies, 2004, 
vol. n°6, Number 2, р. 71–73; Volker R. Berghahn, America and the Intellectual 
Cold Wars in Europe, Princeton University Press, 2001).

 3 Вж. M. Pollak, „Paul Lazarfeld, fondation d’une multinationale scientifique“. – 
In: Actes de la recherche en sciences sociales, 1979, 25, р. 56–57, цит. и от: Guilhot 
(N.), „Une vocation philanthropique. George Soros, les sciences sociales et la 
régulation du marché mondial“. – Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 2004, 
151–152, р. 39.
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Парите на американското правителство, раздавани чрез частни 
фондации, трябва да послужат за развитието на реализма в социал-
ните науки, които да обещават преодоляването на класовата борба 
в рамките на технократския реформизъм1. Тази идея напомня на 
дискурса за consensus building-а от деветдесетте, който редовно 
присъства в статиите и в разговорите с Иван Кръстев. Според него 
една от основните роли на think tanks в страните в демократичен 
преход в Източна Европа е да градят демократичен и либерален 
консенсус между различните партии и политически движения2.

След като през 1975 г. се подписват Хелзинкските споразуме-
ния, които довеждат и до създаването на международната НПО 
„Helsinki Watch“3, през 1980, същата година, в която в Лондон се 
появява на бял свят Културната фондация за Източна Европа, фи-
нансирана от фондация „Форд“4, в Берлин се създава Центърът за 
академични изследвания „Висеншафтсколег“, който впоследствие 
се превръща в една от ключовите академични институции за ди-
алога Изток–Запад в края на Студената война и непосредствено 
след нея. Директорът му след 1986 г., Волф Лепенис, влага цялата 
си енергия за създаването на мрежа от изследователи по социал-
ни науки в Централна и Източна Европа. Тази мрежа след това 
подхранва дейността на Института за социални науки в Будапеща 
(създаден по същия модел през 1992 г.), в Букурещ („New Europe 
College“, създаден през 1994 г.) и в София (Център за академични 
изследвания – Center for advanced studies (CAS), 2000).

 1 N. Guilhot, op.cit., р. 39; Roelofs, Fondations..., op.cit., р. 496.
 2 И. Кръстев, стр. 157 в Banking on knowledge.
 3 Подкрепян от фондациите „Рокфелер“, „Карнеги“ и „Сорос“, „Helsinki Watch“ 

е имал за цел да контролира прилагането на правата на човека в Източните 
страни и да бъде катализаторът на демократичните промени в тези страни в 
пряка връзка със стратегията на САЩ от края на Студената война.

 4 Фондацията е имала за цел да подпомага и улеснява различните форми на 
Чешко, Унгарско и Полско утвърждаване и диалога между полската орга-
низация Солидарност, Харта 77 в Чехословакия, унгарската демократична 
опозиция, дисидентите в сферата на човешките права в Източна Германия и 
западни активисти, работещи в сферата на човешките права (вж. официалния 
сайт на фондацията, и Roelofs, op.cit., р. 498).
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Така центровете за академични изследвания в Съединените 
щати и в Европа (сред които са и NIAS в Нидерландия, SCASS, 
Collegium Helveticum и т.н.), твърдят, че работата им в мрежа цели 
да се насърчават върховите постижения (excellence) и интердисци-
плинарният подход и да се реформират социалните науки и систе-
мата на висшето образование в Европа. Центровете за академични 
изследвания, на които се спрях в предишните глави: ЦАИ в Бъл-
гария и „New Europe College“ в Букурещ разговор с Андрей Пле-
шу1) функционират едновременно като изследователски центрове, 
канещи млади стипендианти от Европа да работят в рамките на 
различни научни проекти, и като think tanks, получаващи финанси-
ране от филантропски фондации, определящи темите и методите 
им на работа, тясно свързани с пазара на проектите.

ЦЕУ на Джордж Сорос е създаден през 1992 г., за да „спомогне 
за създаването на нов управляващ елит в Централна Европа“2 и ра-
боти в руслото на академично–политическите европейски мрежи, 
приведени в действие по време на Студената война от фондация 
„Форд“ и от други филантропски мрежи във връзка с правителстве-
ната политика на Съединените щати.

Университетът дели множество проекти и изследователи с мре-
жата на центровете за академични изследвания, с които се сближа-
ва най-вече посредством класическите дисциплини на социалните 
науки. Фактически двойната стратегия на ЦЕУ се състои в разви-
ването, от една страна, на икономически курсове, които формират 
„бъдещото поколение икономисти3“ в Източна Европа в съответ-
ствие с предписанията на Вашингтонския консенсус, на Световна-
та банка и на други международни организми, а от друга страна, в 
привличането на либерални интелектуалци и млади изследователи 
по социални науки. Така ЦЕУ конкурира държавните универси-
тети, където голяма част от персонала продължава да е същият от 
епохата на комунистическия режим. За да легитимира преоблада-

 1 Вж. главата за think tanks и академията.
 2 Central European University: A Statement of internet, CEU Gazette, I, р. 3.
 3 W.  Newton-Smith, tape n. 75, Fonds 203-0–3, Audiovisual materials of the Public 

Relations Office of CEU Budapest, цит. от N.Guilhot, Une vocation..., р. 45.
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ващо икономическото и неолибералното обучение, ЦЕУ показва, 
че е достоен за интелектуално доверие чрез специалности като 
история и философия, и дори сравнителна литература. И все пак, 
преподаването на тези материи и правенето на свързаните с тях из-
следвания в рамките на ЦЕУ или на другите центрове за академич-
ни изследвания има своята специфика: интердисциплинарността 
на проектите, целящи също така деконструирането на национал-
ните наративи. Изследователите развиват усещането за принад-
лежност към една международна и постнационална интелектуална 
общност, както и към една policy oriented научна общност, обърна-
та към експертизата, която е свързана с международните органи-
зации. На кръстопътя на политическия, научния и икономическия 
свят, ЦЕУ и мрежата на центровете за академични изследвания се 
превръщат в едни от двигателите в областта на трансформирането 
на изследователската дейност в Европа.

За да илюстрирам думите си, ще се спра на кариерата на две 
личности: Йехуда Елкана1, президент и ректор на ЦЕУ след 1999 г., 
и Хелга Новотни2, президент на консултативния комитет за плани-

 1 Роден през 1943 г. в бивша Югославия, Йехуда Елкана прекарва една година 
в концентрационен лагер през Втората световна война. Емигрира в Израел 
през 1948 г. Завършва физика и математика и история на науките, преподава 
в много университети, включително и Харвард. Изоставя точните науки 
и се насочва към философия на науките и през 1986 г. става президент на 
Еврейския университет. През периода 1973–1974 г. Елкана е научен работ-
ник, стипендиант в „Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences“ 
(CASBS) в Пало Алто. През 1987 г. става постоянен научен работник в 
колежа „Висеншафтсколег“ в Берлин. През периода 1992–1999 г. става член 
и вицепрезидент на академичния съвет на „Collegium Budapest“. През 1999 
г.  заема поста президент и ректор на Централноевропейския университет. 
През 2001 г. се присъединява към административния комитет на фондация 
„Карнеги“ за развитие на преподаването. 

 2 След следването си по социология в университета „Columbia University“, Ню 
Йорк, Хелга Новотни защитава докторантура с ръководител директора на 
Виенския институт Paul Lazarfeld (l’Institut d’études avancées à Vienne IHS), 
на тема „Процедурите за макросоциологическото изследване“. Така през 
1969–1970 г. става научен работник стипендиант (fellow) в IHS, където по-
късно заема поста на асоцииран преподавател. Специалист в областта на 
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ране на ЦЕУ (2002–2004). Техните кариери илюстрират не само 
тесните връзки на университета на Джордж Сорос с центровете за 
академични изследвания в Европа, но и влиянието на тези лабора-
тории за експерти над международните организации като Светов-
ната банка и Европейския съюз, особено в областта на реформата 
на образованието и на научните изследвания.

И Елкана, и Новотни получават университетското си образо-
вание в Съединените щати, след това заемат различни постове в 
центровете за академични изследвания в Европа, и накрая са назна-
чени в екипите на ЦЕУ. И двамата са специализирали в областта на 
теорията на социалните науки и са спомогнали за модернизирането 
на социалните науки в Европа по начина, насърчаван от Съедине-
ните щати, с финансовата помощ на филантропски фондации като 
„Форд“, „Карнеги“, „Рокфелер“ и т.н. Хелга Новотни става един от 
най-цитираните експерти в областта на университетската рефор-
ма в Европа, използвайки понятия като мениджмънт на знанието 
и икономика, основана на знанието: парадигми, които целят да под-
чинят знанието на една пряка социална и политическа полезност и 
които се налагат чрез официалните документи на Световната бан-
ка, ОИСР, ЮНЕСКО, Европейската комисия и т.н.1

теорията и социалните науки, тя е назначена за директор на Специализирания 
институт по социални науки в Университета във Виена (1987–1994). Пътят, 
който е изминала като научен изследовател и университетски администратор, 
е пряко свързан с мрежата от институти за напреднало обучение в Европа: 
между 1981–1982 г. е стипендиант във „Висеншафтсколег“ в Берлин, от 
1986 г. е член на консултативния съвет на Swedish Collegium for Advanced 
Study in the Social Sciences (SCASSS), през 1988 г. е резидент в Центъра за 
обучение в Беладжио на фондация „Рокфелер“, от 1998 до 2002 г. е директор 
на университета „Collegium Helveticum“, от 2001 до 2006 г. е президент на 
научния съвет в „Collegium Budapest“, където работи като постоянен научен 
изследовател от 1992 г. Тя е един от реномираните специалисти в сферата 
на реформите на социалните науки, достига до постове на експерт в между-
народни организации и в Европейската комисия.

 1 Вж. главата за think tanks и академията, където се цитира произведението 
на H. Nowotny, M. Gibbons и P. Scott, Knowledge and the Public in an Age of 
Uncertainty, Oxford, 2001, Polity Press, р. 288.
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Можем да дадем много примери за постоянните връзки меж-
ду мрежата на ЦЕУ и тези международни организации. Ще се спра 
на тесните връзки между ЦЕУ и Световната банка, на първо място, 
защото директно препращат към Иван Кръстев, а също и защото 
подчертават появата на международен елит, в който „компетенции-
те на отговорните политически кадри, на икономическите ръково-
дители, на международните бюрократи и на активистите на НПО 
стават взаимозаменяеми“1.

Още от самото създаване на университета на Джордж Сорос 
в Будапеща Световната банка допринася за започването на семина-
ри за изучаването на процеса на приватизация и организира мно-
жество общи събития и мероприятия с университета. През 1999 г. 
тя съдейства за създаването на Center for Policy Studies на универ-
ситета, а през 2002 г. помага в управлението и финансирането на 
неговото бизнес училище. Тези институционални връзки впослед-
ствие се превръщат в мостове за кариерите: така координаторка-
та на мрежата GDN на Световната банка Даяна Стоун е един от 
членовете съоснователи на магистърската програма по публични 
политики в ЦЕУ, а Иван Кръстев, чиито многобройни функции в 
ЦЕУ вече изброих, е поканен да участва в основаването на мрежата 
GDN и често получава, лично или чрез ЦЛС, експертни мисии от 
полза на Световната банка. Натрупаният чрез тези постове мрежо-
ви капитал автоматично го прави все по-избираем за други мисии 
и експертни постове в Европейския съюз, ПРООН, Пакта за ста-
билност и т.н. През 2004–2005 г. Иван Кръстев става изпълнителен 
директор на Третата карнегиева анкета за бъдещето на Балканите 
също благодарение на това, че мрежата ЦЕУ – Световна банка е 
тясно свързана с мрежата „Карнеги“2 и с други фондации, които 

 1 N. Guilhot, Une vocation..., р. 48.
 2 В управителния комитет на проекта за антиамериканизма на Централноев-

ропейския университет, воден от Иван Кръстев, участва Thomas Carothers, 
един от теоретиците на демократичния преход в Източна Европа и дирек-
тор на проекта „Démocratie et Etat de droit“ към „Carnegie Endowment for 
International Peace“.
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започват процеса1. Както и Втората анкета за Балканите, която 
публикува доклада и препоръките си точно след подписването на 
Дейтънските споразумения през 1995 г., е финансирана основно 
от фондацията „Карнеги“, Третата анкета също е съставена от мно-
жество политически личности като Карл Билд, бивш премиер на 
Швеция и бивш специален представител на ООН в Босна, Авис 
Болен, заместник-министър на външните работи на Съединените 
щати, Мирча Джоана, министър на външните работи на Румъния, 
Илир Мета, бивш премиер на Албания, Ричард фон Вайцзекер, пре-
зидент на ФРГ от 1984 до 1994 г., и т.н. Интересно е обаче да отбе-
лежим, че тези личности са заемали или заемат и постове в областта 
на НПО и на международните организации (ОИСР, Световната 
банка, Европейската комисия и т.н.). Освен всичко, в Комисията за 
Балканите техните имена са редом с тези на активистите на амери-
канските think tanks или на отговарящите за тайните служби или за 
военните мисии на Съединените щати2.

Така активисткият академичен и експертен капитал на Иван 
Кръстев в неправителствената област е превърнат в политически 
капитал в областта на международните отношения: нещо, което е 
възможно тъкмо благодарение на функционирането на мрежите, в 
които участва ЦЕУ и които осигуряват циркулацията на хора, по-
нятия, доктрини, финансиране и престижни постове между нацио-
налните и международните политически, икономически и акаде-
мични сфери.

Този модел за интеграция на социалните науки и на НПО в 
мрежите на властта всъщност е резултат от дълго трансформира-
не на социалните науки и на модела на взаимодействие между тях 
и политическия и икономическия свят. Както вече отбелязах, този 
тип взаимодействие се е превърнал в един от експортните проду-
кти и в един от привилегированите инструменти на американското 
културно и политическо влияние в Европа. Така ЦЕУ, и по-общо 

 1 „Robert Bosch Stiftung“, „The King Baudouin Foundation“, „The German Marshall 
Fund of the United States“ и „Charles Stewart Mott Foundation“.

 2 Bruce P. Jackson, Dame Pauline Neville-Jones и т.н.
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мрежата на фондациите „Сорос“, е продължение на външната поли-
тика на Съединените щати. Тя съдейства не само за интегрирането 
на множество изследователи и експерти в мрежите на интернаци-
онала на експертите, създадени от Съединените щати, а и за изна-
сянето, най-вече в страните в преход, на модела на взаимодействие 
между академичния и артистичния свят, финансовите и междуна-
родните институции, НПО и държавите.

националната мрежа  
на цлС: отражение на мрежите на цеу

В главите, в които беше анализирана връзката между think tanks 
и политическия, икономическия, медийния и академичния свят 

в България, описах в основни линии националната мрежа на Иван 
Кръстев и на ЦЛС. Тук само ще резюмирам цялостната картина, 
като подчертая факта, че тази мрежа, изглежда, възпроизвежда ло-
гиките на международните мрежи, в които се вписват лично Иван 
Кръстев и ЦЕУ като институция.

* * *
Ще се спра накратко върху най-очевидните огледални ефекти, кои-
то илюстрират тази логическа транспозиция. Както вече отбелязах, 
заедно с икономическите и политическите специалности, целящи 
формирането на новите елити на прехода на Изток, ЦЕУ в Будапе-
ща развива също курсове и програми в областта на литературата и 
на изкуствата. От 2005 г. Десислава Гаврилова става директор на 
Центъра за изкуство и култура на ЦЕУ. След като завършва теат-
рознание в Москва и в София, тя завършва магистърска програма 
по публични политики в ЦЕУ, а от 1994 г. работи в Центъра за из-
куства „Сорос“ в София, където от 1997 г. се заема с изграждането 
на артистична мрежа в Източна Европа и в бившите съветски репу-
блики. Тази биография ѝ позволява след това да основе „Червената 
къща“, организираща културни дебати – това е, както беше посоче-
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но, една от ключовите институции на артистичния и интелектуал-
ния живот в българската столица.

Забелязваме, че постовете, които Иван Кръстев и Десислава 
Гаврилова заемат в ЦЕУ – единият в политическото и стратегиче-
ското поле, а другият в художественото поле – отговарят на екви-
валентните постове на национално ниво: директор на ЦЛС и ди-
ректор на „Червената къща“. Още повече, че, както това се случва и 
в ЦЕУ, много общи проекти създават връзки между тези две полета, 
интегрирайки ги в една обща идеологическа, финансова, институ-
ционална и лична мрежа. И докато ЦЕУ поддържа непрекъснато 
връзките си с мрежата на институтите (центровете) за академични 
изследвания в Европа, то ЦЛС и „Червената къща“ си сътрудничат 
тясно с ЦАИ, който е въплъщението на смесването между акаде-
мични, художествени и политически проекти. ЦЛС, ЦАИ и „Чер-
вената къща“, във връзка с „Отворено общество“ и Нов български 
университет (създаден по модела на ЦЕУ с финансовата помощ на 
Джордж Сорос), фактически формират мощно поле, което успява 
да интегрира в една или друга степен повечето от хората на изку-
ството и изследователите в областта на социалните науки в Бълга-
рия. Ако изследваме и начина, по който това поле функционира във 
връзка с политическите институции, НПО, медиите и бизнес сре-
дите, забелязваме, че то е резултат от изнасяне не само на финанси-
ране и на дискурси, а също и на структурни логики.

На макрониво става дума за система, която, приближавайки все 
повече и повече НПО, изследователския свят и света на изкуствата 
с международните финансови и политически организации, цели да 
стабилизира политическия и икономическия ред на неолиберална-
та глобализация. Тя успява да го стори, тъй като успява да овладее 
както доминиращите дискурси, така и дискурсите, които отричат 
ефектите на капиталистическата глобализация. Не е случайно, че 
ЦЕУ развива силен департамент по науки за околната среда, кой-
то възпитава екологични убеждения, често влизащи в конфликт с 
парадигмата на развитието. Той създава също и департаменти по 
gender studies и по права на човека, които са свързани едновремен-
но със света на НПО и със стратегическите изисквания на меж-
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дународните организации. И докато университетът в Будапеща 
защитава предписанията на Вашингтонския консенсус чрез про-
грами за обучение на икономически мениджъри, неговият създател 
Джордж Сорос1, преминал всички стъпала на финансовата капи-
талистическа система, все по-често критикува капиталистическата 
глобализация и ненамесата в делата на пазара като заплахи за рав-
новесието и мира на планетата, обявявайки се за верен наследник 
на теориите за регулацията и за „безпокойството на капитала“ на 
Хайек и Попър2. По време на моите теренни проучвания редовно 
си задавах въпроса за идеологически противоречивите позиции, 
заемани от Иван Кръстев – днес ми се струва, че те възпроизвеж-
дат идеологическата амбивалентност, изменчивост и способността 
за интегриране на критиката, характеризиращи международната 
мрежа, от която той е част. Неговите статии, които критикуват 
функционирането на кампаниите за борба против корупцията като 
инструменти за подпомагане на капиталистическите интереси на 
Съединените щати, са само един от многото примери за заемане на 
позиции, противоречащи на интересите на могъщите донори като 
Световната банка.

Само по този начин Иван Кръстев може да бъде признат в раз-
лични национални, регионални и международни, интелектуални, 
политически и неправителствени мрежи и може да играе ролята на 
консенсусна фигура. По този начин той претендира за ролята на 
трибун на интересите на балканските общества пред „западняци-
те“ и си спечелва аурата на независим и оригинален интелектуалец, 
който помага за чуването на „другата гледна точка“.

Но големият теоретик на демократичните преходи на Изток 
Томас Каротърс, вицепрезидент на комитета „Глоубъл Полиси“ във 
фондацията „Карнеги Ендаумънт фор Интърнашънъл Пийс“, кой-
то освен всичко е цитиран често от лидерите на българските think 

 1 G. Soros, „The capitalist threat“. – In: The Atlantic Monthly, 279 (2), February 
1997, р. 45–58.

 2 Джордж Сорос се запознава с тези теории по време на обучението си в 
„London School of Economics“, където се изучават тези двама известни тео-
ретици на капитализма (вж. N. Guilhot, op.cit., р. 42).
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tanks, изразява съвсем ясно границите на този „локален принос“, 
подчертавайки тъкмо, че активистите на локалното гражданско об-
щество са огледален образ на „западните групи“, а критичният им 
дискурс само подпомага доминиращите парадигми:

Повечето от новите актьори на транснационалното граждан-
ско общество са Western groups [западни групи], които се про-
ецират в развиващите се общества или в обществата в преход. 
Понякога е възможно да работят в партньорство с групи от 
тези страни, но ценностите и следваните приоритети са тех-
ните. Поради тази причина транснационалното гражданско 
общество е „глобално“, но все пак е част от една и съща система 
на политическа и икономическа власт, която тези активисти 
на гражданското общество в други случаи  критикуват1.

 1 T. Carothers, „Civil Society“. – In: Foreign Policy, 117 (Winter), 1999–2000, р. 
18–30.





 

заклюЧение

методологиЧеСкото предизвикателСтво

В края на пътуването, в часа на равносметката, ми се струва, 
че богатството на това човешко и изследователско приклю-
чение се концентрира в най-проблематичното у него: опитът 

да се изучи с теоретическите и методологическите инструменти на 
антропологията една среда, която сама по себе си е посредник на 
дискурси за глобализацията и произвежда анализи относно собст-
вената си роля в трансформацията на политическото.

Едновременно активисти на местното гражданско общество 
и експерти, свързани с международни изследователски мрежи и 
проекти, в това изследване „гурутата“ на българските think tanks се 
явяват и като актьори вътре в българското общество, и като външ-
ни наблюдатели и теоретици.

Дългосрочността (близо десет години) на изследването поз-
воли да бъде доловено постоянното приспособяване на техния 
дискурс към анализите и понятията, произвеждани от Интернаци-
онала на експертите по демокрация1, който, както показах, е тясно 
свързан с университетския и изследователския свят в областта на 
икономическите и социалните науки, в т.ч. и на антропологията. 

 1 N. Guilhot, The democracy Makers..., New York, 2005, Columbia University Press, 
р. 274.
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Така българските think tanks, „кучетата пазачи“ на либералните 
реформи в средата на деветдесетте, постепенно се превърнаха в 
защитници и износители на местното знание в един глобализиран 
и мрежови свят. Само за десет години те заместиха дискурса на Ва-
шингтонския консенсус с един дискурс за появата на глобалното 
гражданско общество без център и периферия, извън институци-
оналните йерархии, което обменя практики и знания и се храни 
с политическо въображение и опит от целия свят. Постепенно 
социополитическите анализи на мрежите на глобализацията, на 
взаимодействието между глобалното и локалното (глокалното), 
както и на идеите за освобождаващата сила на имагинерното, за 
която става дума в трудовете на американския антрополог Арджун 
Ападурай1, биват интегрирани в дискурса на експертите на бъл-
гарските think tanks.

тъй както психоаналитикът в трудовете на Славой Жижек е при-
нуден занапред да анализира „симптоми, които самите са станали 
Юнгови, Клайнови или Лаканови“, при което „несъзнателното 
интерпретира само себе си“ и анализираният е станал самият той 
анализиращ, антропологическото изследване на българските think 
tanks трябваше да се справи с инерцията на саморефлексията в часа 
на глобализацията, когато границата между анализатори и анали-
зирани, между актьори и теоретици изглежда все по-размита. Аз се 
сблъсках с непрестанната необходимост не само да удържам дис-
танция спрямо понятията на собствената ми научна дисциплина, 
но също и да поема, както предлага Маркус2, лична отговорност 
на „антрополог гражданин“, „в едно споделено публично простран-
ство, където мнението му се чува точно толкова, колкото и това на 
неговите събеседници“3.

 1 A. Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, 
Paris, 2001, Payot.

 2 G. E. Marcus, Ethnographie Through Thick and Thin, Princeton, 1998, Princeton 
University Press, р. 86.

 3 M. Abélès, Anthropologie de la globalisation, р. 103.
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Реших да отговоря на това предизвикателство, като постоянно 
задавам въпроса за политическите, националните и международни-
те залози, съдържащи се в практиките на българските think tanks, 
но също и анализирайки критически основните парадигми на тех-
ния дискурс, на тяхната реторика на легитимиране и на ролите, ко-
ито си приписват или пък наистина играят в процеса на българския 
преход. Eмпирично показах, че този критически подход изисква 
постоянно да бъде осъществявана връзката между етнографските 
факти, отнасящи се до набелязания във времето и пространство-
то терен, и сферата на макровластите, които упражняват директно 
влияние върху тази среда и създават условия за възникване на по-
добни институции в други национални контексти.

другият преход

напредвайки по този начин успях с всяка следваща стъпка от ана-
лиза ми да изведа на повърхността и да аргументирам основна-

та хипотеза на тази книга: българските think tanks в действителност 
могат да бъдат считани за един вид „невидима ръка“ на българския 
преход, с уговорката, че този преход не е онзи, за чиито говорители 
те се провъзгласяват през деветдесетте години на XX в.

Терминът „демократичен преход“, дефиниран отначало в раз-
работките по транзитология, а после подет от известен брой меж-
дународни организации и от самите актьори на българския преход, 
обозначаваше процес, който трябваше да въведе българското об-
щество във време – пространството на демократичната модерност 
на Западните страни. Освен ако не предположим, че това време – 
пространство е застинало, както предполага теорията за края на 
историята на Фукуяма1, това определение отведнъж превръщаше 
нашия обект на изследване – българските think tanks, в актьори 
на един процес, встрани от западната темпоралност. Показвайки 

 1 F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York, 1992, Free Press, 
р. 418.
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връзките между дискурса и практиките на българските think tanks 
и динамиката на Западните мрежи, в които те участват, аз успях да 
избегна именно клопката на алохронизма и на един своеобразен 
неоеволюционизъм, което предполага, че българският преход е 
просто догонване на западната модерност.

Кратките теренни изследвания, проведени на други места (в 
Гърция, и Франция), подсилиха и нюансираха моето разсъждение в 
тази посока. Забелязах например, че френските think tanks, появи-
ли се в медийното пространство на страната след 2000 г. (т.е. след 
българските think tanks), упражняваха дискурс, подобен на този 
на българските им колеги относно необходимостта от либерални 
реформи на склерозиралата социална държава. Понятията управле-
ние, социален капитал и т.н. се появяваха по едно и също време в 
policy papers на гръцките и на българските think tanks. Think tanks 
бяха мобилизирани от единия до другия край на Европа да работят 
върху едни и същи реформи на социалните и образователните сис-
теми, преповтаряйки парадигмите на Световната банка, на Про-
грамата на ООН за развитие, на Европейския съюз и т.н.

В този случай може ли да продължаваме да поддържаме тезата, 
че българските think tanks действат в името на един процес, целящ 
да доведе българското общество до време – пространството на де-
мократичната модерност на Западните страни, докато техните ко-
леги на Запад, участващи в същите международни мрежи, се зани-
мават с преобразуването/деконструирането на институционални-
те механизми на тази модерност (особено националната държава и 
welfare state)?

Фактът, че българските think tanks и техните мрежи се запаз-
ват, развиват се и продължават да работят след влизането на страна-
та в НАТО и в Европейския съюз, потвърждава, че те не са просто 
инструменти или гаранти на едно преобразуване на институции-
те на комунистическата държава. Всъщност, ако целта на прехода 
е създаването на либерален пазар, на парламентарна демокрация 
и на модерна и демократична държава, това означава, че краят на 
прехода би трябвало да доведе до изчезването на тези структури. 
Но виждаме, че българските think tanks се налагат като постоянни 
актьори в един процес, който няма крайна дата, който протича как-
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то на изток, така и на запад, и който цели да наложи нови начини за 
управление, които преобразуват основно институциите на модер-
ността.

модерната парадигма  
на прехода: извор на легитимноСт

Все пак, би трябвало да се запитаме какъв е смисълът на това 
разминаване между дискурс и реалност. Ролята на гаранти на 

процеса на озападняване, представена като модернизация, всъщ-
ност осигури на експертите от българските think tanks през девет-
десетте легитимността им на медиатори на Западната цивилизация. 
Цивилизация, чиято материална и културна привлекателност мо-
тивираше консенсуса на обществото относно нуждата от либерал-
ни реформи с висока социална цена. Така тези реформи имплицит-
но се превръщаха в синоним на изграждането на една модерна и 
просперираща държава, внушавайки, че е възможно демокрацията 
да бъде внесена като пакет от реформи, гарантиращ интеграцията 
на страната в клуба на богатите от Европейския съюз.

Но именно в момента, когато България се подготвяше да влезе 
в Европейския съюз, който двадесет и пет години по-рано рязко 
беше подобрил стандарта на живот в Испания и Португалия, са-
мите европейски страни бяха навлезли в преход. Той не бе наречен 
„демократичен“, нито дори „преход“, но пък беше започнал да раз-
гражда системата на welfare state особено чрез приватизационни-
те реформи в обществения сектор, либерализацията на пазарите и 
финансовите потоци. Дебатите, провокирани от тези процеси на 
Запад, не бяха медиатизирани в българското публично простран-
ство, в което Европа дълго бе представяна като обетована земя, до 
която достигат само „добрите ученици“ в реформите.

Експертите от think tanks, които заемаха позата на местни 
представители на Западните оценители на демократизацията: меж-
дународни институции, американски фондации и т.н., допринесоха 
за прокарването и налагането на парадигмата на европейската ин-
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теграция като модернизация. По този начин те играеха ролята на 
гаранти за „правилния цивилизационен избор“ на България, който 
се свеждаше до декомунизация1 и внасяне на либерален и дори на 
ултралиберален модел, представен като универсална парадигма на 
демокрацията, където американският и европейският обществен 
модел бяха систематично смесвани. Всеки опит в публичното прос-
транство да бъде започнат дебат за някакъв специфичен нацио-
нален път на изграждане на демократични и пазарни институции, 
или да се поставят под съмнение изискваните от МВФ и Световна-
та банка реформи, беше отричан и нарочван като „завръщане към 
комунизма“, като възможен „националистичен уклон“ (близък до 
сръбския или руския модел), или просто като „левичарска липса на 
реализъм“. Преходът непременно трябваше да бъде десен, откъдето 
произлиза и тясната връзка между експертите на think tanks и дяс-
ната опозиционна партия СДС.

И все пак, за да направят така, че либералните реформи да бъ-
дат приети и легитимирани не като реформи, наложени отвън, а 
като свободен избор, който идва отдолу, експертите на think tanks 
изиграха също и ролята на „естествени“ лидери на гражданското 
общество. Те се самопровъзгласиха за легитимни представители на 
народната воля, извън процедурите на институционалната демо-
крация. Макар и да презираха „погрешния електорален избор“ на 
народа, чийто вот обявяваха за „жест без съдържание“2, те неведнъж 
се самоопределиха, в т.ч. и чрез медиите, за негови трибуни. На-
пример по време на политическата криза, предизвикана от фалита 
на българските банки през 1996 г., те се провъзгласиха за тези, кои-
то преговарят новия социален договор начело на едно „гражданско 
и студентско въстание“, напомнящо в някои отношения цветните 
революции в бившите съветски републики. По този начин те до-
принесоха за падането на социалистическото правителство на Жан 

 1 Така е бил скрит и отричан от модерността на държавата и от комунистическа-
та икономика, които са били свързани с едно селско и модерно общество.

 2 Намеса на Б. Богданов в дискусията на проекта „България 21 век: накъде 
отиваме?“, Панагюрище, 27–28 февруари 2002 г. Преписано от Е. Дaйнов, 
„България 21 век: накъде отиваме?“, София, 2002, ЦСП, стр. 44.
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Виденов, твърдейки, че представляват възстановяването на демо-
кратичния консенсус в полза на либералните реформи.

Омаловажавайки връзките си със старата комунистическа 
номенклатура, те се представиха като наследници на протестните 
интелектуални движения и на дисидентството. Настоявайки не-
престанно върху спонтанния граждански ангажимент и солидар-
ността на неформалните кръгове, които по техните думи пораждат 
призванието им, те систематично избягват да признаят решаваща-
та роля на външните донори, като фондацията на Джордж Сорос, 
USAID и т.н., които, както доказах, са в основата на пораждането 
на българските thinks tanks, в т.ч. и на левите think tanks, появили 
се след 2000 г.

По същия начин, често скривайки външните източници на 
своите „местни открития“, експертите от българските think tanks 
популяризират идеята, че техните институти притежават капаци-
тет за независими и редки иновации и рефлексия в политическата 
и икономическата област. Притежанието на невиждани know-hows 
и достъпът им до международни източници на информация, недос-
тъпни за други институции, трябваше да легитимират намесата им 
в слабите механизми на държавата, страдаща от тежко комунисти-
ческо наследство и дефицит на финансови и човешки ресурси.

културата на проектите  
versUs инСтитуционалната култура

така културата на проектите на експертите, чиито несравнимо 
по-големи приходи и легитимност в сравнение с тези на рабо-

тещите в държавната администрация бяха осигурявани от чужде-
странните донори, влезе в конкуренция с неработещите институ-
ции на държавата, на партиите, но също и на медиите, и на универ-
ситетския, и на изследователския свят. Процесът на европейската 
интеграция и мониторингът на политическата и икономическата 
демократизация създадоха нужда от произвеждането на анализи, 
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на програми и доклади, които не можеха да бъдат направени от ад-
министрациите, считани за пристрасни и некомпетентни. Ето как 
think tanks станаха незаменими посредници между чуждестранни-
те наблюдатели и местните институции.

Те участваха активно и в политическите и изборните процеси 
в страната, особено посредством СДС. Превръщайки се в привиле-
гировани негови съветници, те участваха в кадровата му политика, 
в писането на програми и организирането на изборни кампании. 
През 1996 г., подбудени от „International Republican Institute“ на 
Съединените щати, Центърът за либерални стратегии и Центърът 
за социални практики организираха първите предварителни прези-
дентски избори в лоното на СДС, за да отхвърлят кандидатурата на 
Желю Желев и да избегнат евентуална победа на социалистите. И 
докато през 1997 г. лидерите на ЦЛС (Иван Кръстев), на ЦСП (Ев-
гений Дайнов) и на ИРМИ (Огнян Минчев) неофициално станаха 
говорители на СДС, техните колеги от think tanks ЦИД – Център 
за изследване на демокрацията, ИПИ – Институт за пазарна ико-
номика, и ЦИР – Център за икономическо развитие – се заеха с 
написването на икономическата програма на правителството.

Също оттогава (1997–1998) think tanks започнаха да бъдат все 
по-често приемани в различни парламентарни комисии. Там тех-
ните експерти се занимаваха със законодателно лобиране в полза 
на проектозакони, написани в рамките на проекти, финансирани 
от чуждестранни донори. Наети в различни регионални и между-
народни мрежи, те се заемаха също и с мисии на неформална ди-
пломация, успоредна на официалните дипломатически процедури, 
които обвиняваха в липса на гъвкавост и реактивност. Така вместо 
да подпомогне засилването на новите институции на българската 
демокрация чрез създаване на умения и капацитет вътре в същест-
вуващите структури, културата на проектите на think tanks създаде 
паралелно действащи механизми, зависещи от външни на българ-
ското общество ресурси.

Една такава паралелна икономика на проектите се установи 
също и в академичния свят на социалните науки, лишени от дър-
жавни средства и с отслабнала легитимност заради идеологическо-
то им минало. Тя обуславя методите, темите и езика на изследвани-
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ята и на преподаването, които все повече се подчиняват на услови-
ята, наложени от финансирането на чуждестранните донори и на 
местните им представители, като фондация „Отворено общество“ 
в София и think tanks. Интелектуалният дебат излиза извън акаде-
мичните стени в местата, заети от експертите на think tanks и мре-
жите им от интелектуалци и художествени деятели, като например 
„Червената къща“ в София.

Представяйки се не само като експерти и политически съвет-
ници, но също и като политолози, икономисти, социолози, а и като 
антрополози, свързани, за разлика от университетските им колеги, с 
международните изследователски мрежи, експертите от think tanks 
налагат нови критерии на производство на знание. Стойността на 
това знание става все повече функция на „конкурентоспособност-
та“ му на пазара на проектите: на непосредствената му политическа 
и икономическа цена. По този начин think tanks внасят и съдейст-
ват на национално ниво да бъдат приложени парадигми, изработе-
ни на нивото на международни експертни мрежи и организации 
като Световната банка, и благоприятстват мобилността на елитите 
между икономическия, политическия и академичния свят.

Целта на реформите в университета и в изследователските цен-
трове, предприети от тези мрежи в различни европейски държави, 
включително и във Франция, е изграждане на глобално ниво на една 
нова икономика на знанието, извън лоното на автономните научни 
институции, наследени от модерността. Стремящи се към привати-
зиране на публичните изследователски центрове, те делегитимират 
фундаменталната наука и поставят под съмнение възпроизвежда-
нето на науката като институция на критичната мисъл.

актьори на политиЧеСката поСтмодерноСт

тъкмо тази постоянна тенденция към приватизиране и деин-
ституционализиране на различни области от публичното про-

странство е ключът към разбирането на ролята, която think tanks 
изиграха в българския преход. Вместо да служат на изграждането 
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на една модерна демокрация, основана на суверенни и автономни 
институции, както дълго време твърдяха, че правят, те спомогнаха 
за размиването на границата между: 1) национално и международ-
но; 2) правителствено и неправителствено; 3) публично и частно; 
4) институция и индивид.

Няколко примера.
1) На страниците на това изследване се опитах да покажа на-

чините, по които think tanks служеха като посредници между на-
ционалното политическо, медийно, икономическо и академично 
пространство и международните институции. Те внасяха дискур-
си, парадигми, политически технологии и чуждестранни законови 
модели и изнасяха информация и анализи на местните процеси. 
Спомагаха на национално ниво да бъдат приложени политики, 
замислени от Световната банка, USAID, Европейския съюз и т.н., 
и често служеха като лобисти в сянка в полза на икономически и 
стратегически интереси на мултинационални компании. Бидейки 
едновременно членове на международните мрежи и актьори на 
местното гражданско общество, наблюдатели и оценители, плате-
ни от чуждестранните донори, както и участници в политическите 
и социалните процеси на национално ниво, think tanks се оказаха 
хибридни институции, на границата между национално и между-
народно.

2) Въпреки официалния им статут на неправителствени ор-
ганизации, функционирането им е дало в действителност преро-
гативи, които навлизат в терена на правителствените институции. 
Главата, която започва с описанието на сградите на тези институти 
в градското пространство, показва тяхното стратегическо место-
положение срещу Министерството на външните работи (ЦИД), 
до Президентството на републиката (ЦЛС и ЦАИ), до Народното 
събрание (ЦСП) или до „Интерпред“ (ИРМИ).

Не е случайно, че think tanks като ЦЛС или ИРМИ бяха на-
речени „неофициални посолства“, тъй като там биваха посрещани 
дипломати, журналисти и предприемачи, идващи от чужбина. Тех-
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ните експерти често са изпълнявали ролята на shuttle diplomates 
(„дипломатически совалки“, наричани още „дипломатически ли-
нейки“), за да уреждат срещи на държавни ръководители, експер-
ти и предприемачи извън официалните пътища, в т.ч. и в рамките 
на мисии за разрешаване на конфликтите на Балканите. Фактът, 
че Иван Кръстев, лидер на ЦЛС, беше назначен през 2004 г. за из-
пълнителен директор на „Третата анкета Карнеги за бъдещето на 
Балканите“, съставена от бивши и настоящи правителствени слу-
жители, също свидетелства, че разграничаването на кариерите на 
експертите по демокрация, на националните политици и на меж-
дународните служители става все по-трудно. Тази хипотеза може 
да бъде потвърдена с изучаването на биографиите и на другите 
членове на „Анкетата Карнеги“, които често са заемали, в същото 
време или последователно, постове на национално, международно, 
правителствено и неправителствено ниво.

Чрез описанието на „think tank-а майка“– ЦИД, нашето антро-
пологическо изследване даде още един показателен пример за на-
чина, по който функционирането на think tanks допринася за зали-
чаването на границата между правителствено и неправителствено 
ниво на политики. В средите на експертите ЦИД е наричан „ми-
нистерство на реформите“ или „империя на проектите“ и от 1993 
г. подслонява Информационния център на Съвета на Европа, както 
още и цяло съзвездие от административни отдели, административ-
ни и изследователски единици, търговски фирми и коалиции от не-
правителствени организации. По този начин той успя да произведе 
впечатляващо количество проектозакони и реформи в областта на 
правосъдието, икономиката и технологиите. Неговите експерти, 
платени щедро чрез средствата, давани от чуждестранни донори, 
изработват множество проекти, министерски програми и мони-
торингови доклади за функционирането на държавните институ-
ции. Те организират и множество конференции и форуми, канейки 
представители на международни организации и членове на българ-
ското правителство и на други национални правителства.
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3) Начело на „Коалиция 2000“ за борба срещу корупцията, 
мобилизирала повечето българските think tanks, ЦИД е орга-
низацията, която след 1997 г. въведе практиката на обществено-
частните коалиции, съставени от неправителствени организации, 
представители на бизнеса и на властта. След това, заедно с IDLO 
– неправителствена организация, базирана в Рим, част от общест-
вено-частната коалиция SELDI1, ЦИД оглавява проект, имащ за 
цел да насърчи борбата с корупцията във всички страни от реги-
она. В работата си и двете коалиции – „Коалиция 2000“ и SELDI 
– непрекъснато настояват, че именно държавите са отговорни за 
основните корупционни практики на Балканите. Както отбелязва 
експертът от ЦЛС Иван Кръстев в едно есе, което остана малко 
познато за широката публика2, чрез този тип коалиции Световната 
банка, подпомогната от think thanks в новите Източни демокра-
ции, можа отново да предложи станали вече непопулярни мерки и 
политики: приватизации, дерегулации и т.н. Така Вашингтонският 
консенсус се завърна на сцената чрез дискурса срещу корупцията, 
който комбинира успешно желанието на общественото мнение „за 
повече демокрация и политическа отговорност“ и нуждите на па-
зара за по-малка намеса на държавата в икономиката.

Появата през 2002 г. на гражданското движение „Глобална 
България“, обединило think tanks, представители на медиите, на 
банките и на бизнеса с цел да наблюдава разпределението на пред-
присъединителните фондове на Европейския съюз, продължи ло-
гиката на създаване на обществено-частни коалиции, които се на-
лагат като контрольори на държавните институции. Въпреки че в 

 1 Международният комитет SELDI (Коалиции и мониторинг за борба с ко-
рупцията в Югоизточна Европа) събира едновременно представителите на 
Съвета на Европа и на PNUD (ПРООН – Програма за развитие на Орга-
низацията на обединените нации), членове на българския конституционен 
съд и експерти от американски консервативни think tanks като „Heritage 
Foundation“ или „Center for International Private Entreprise“.

 2 И. Кръстев, „Странното преоткриване на корупцията“. – В: Под линията, Со-
циалните науки и другият век, изд. Факел, София, 2001, стр. 78–107; текстът 
е публикуван също на английски: „The strange re-discovery of corruption“. – In: 
Unintended Consequences, Elkana, Dahrendorf, Neier (ed.), CEU Press. 
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медиите се твърди, че тези коалиции изпълняват един вид мисия, 
поверена им от гражданското общество и народната воля за пове-
че прозрачност и демокрация, тъкмо напротив, те създават все по-
голямо объркване между частни и обществени интереси. Вече не 
демократичните институции на модерната държава са тези, които 
гарантират справедливото управление на обществените блага, а ad 
hoc формирования, които не са интегрирани в механизми за пуб-
личен контрол и които, освен всичко друго, се опитват да заемат 
тяхното място. Посредством един дискурс, който настоява, че тези 
начини на управление ще сложат край на старите йерархични вла-
сти и ще обединят в една и съща динамика управляващи и управля-
вани1, тези практики привилегироват старата идея за „невидимата 
ръка“ на Адам Смит, за сметка на просвещенската идея за суверен-
но публично пространство. Така те постепенно превръщат гражда-
ните в представящи частни интереси индивиди, които, по силата на 
пазара, би трябвало в крайна сметка да допринесат за формирането 
на общия интерес.

4) Нарцистичните отношения между лидерите на think tanks и 
техните „отрочета“ (институтите) разкриват всъщност важността, 
която културата на проектите на think tanks придава на индивида 
за сметка на колектива и на институцията. Центърът за либерал-
ни стратегии (ЦЛС), Центърът за изследване на демокрацията 
(ЦИД), Центърът за икономическо развитие (ЦИР), Центърът за 
социални практики (ЦСП) или пък Институтът за международни 
и стратегически изследвания (ИРМИ) са всеизвестни по-скоро 
като институтите на Иван Кръстев, на Шентов, Божков, Дайнов и 
Минчев. Разказите за историята на think tanks се смесват с приклю-
чението и личната мисия на техните лидери. Така оригиналност-
та, харизмата и интелектуалната мощ на тези личности оправдават 
мисията, с която се чувстват натоварени, съвсем извън правилата 
и принудите на политическите или академичните институции. За 

 1 Вж. D.-R. Dufour, Le divin Marché: la révolution culturelle libérale, Paris, 2007, 
Denoël, р. 161.
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някои, като директора на ЦСП Евгений Дайнов, тази мисия се 
свързва едва ли не с някакво мистично откровение, което асоциира 
демократичния преход с идването на ерата на Водолея. Всички под-
държат лични митове, които им отреждат място на избрани – без 
избори, на натоварени с мисия – без поръчител. Така, при все че 
култивират презрение спрямо народа (патриархален, комунисти-
чески, зависим, изостанал и т.н.), те се налагат като тези, които ис-
кат справедливост от негово име: в качеството си на представители 
на гражданското общество пред държавната власт (корумпирана, 
склерозирала и т.н.) и в качеството си на представители на местно-
то знание пред международните институции и пред собствените 
им донори (слабо информирани относно местните реалности).

криза на доверието  
и крехкоСт на демокрацията

както показах, тази реторика естествено се опитва да омалова-
жи твърде много силната зависимост на think tanks от филант-

ропските мрежи от американски произход. Целта на тези мрежи е 
да изнасят навсякъде по света „символичната, научна и професио-
нална архитектура на финансовата глобализация“1, която се опира 
на международните институции, на академичните среди, на think 
tanks и НПО в качеството им на „демократични“ гаранти на екс-
панзията (във времето и пространството) на финансовия глобален 
капитализъм. Пазарът на проектите – механизъм за преразпреде-
ление на помощ и заплати за една професионална класа – създава 
по този начин една икономика на политическото и на знанието, за-
висима от външните донори. Оттеглянето на чуждестранните до-
нори днес стои като заплаха пред организациите на гражданското 
общество, но също и пред цяла поредица от инициативи в социал-

 1 N. Guilhot, „Une vocation philanthropique. George Soros, les sciences sociales 
et la régulation du marché mondial“. – Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
2004, 151–152, р. 43.
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ната, културната и академичната област. Дори и в последните годи-
ни обявените конкурси да насърчават повече ownership (усвоява-
не) на проектите от локалните актьори, двайсет години развитие 
на неправителствените организации в България, сред които и това 
на think tanks, не успяха да създадат компетенции и автономни ме-
ханизми, способни да осигурят съществуването им и да докажат 
призванието им на радетели за общото благо. Напротив, НПО и 
think tanks се явяват все повече и повече като защитници на собст-
вените си интереси на автономна корпорация. Кризата на доверие 
спрямо експертите по демокрация и спрямо НПО като цяло се из-
яви успоредно с кризата на доверие в демократичните институции. 
Засилването на популизма, на протестния вот с неявяването пред 
изборните урни изразяват разочарованието от проекта за изграж-
дане на представителна демокрация от модерен тип, афиширана 
цел на българския преход след 1989 г.

Твърдя, че разминаването между поставените цели на прехода 
и неговото реално съдържание допринесе за блокирането на неза-
висимия дебат както относно миналото, така и относно колектив-
ните стратегии на обществото в съответствие с реалните му нужди 
и ресурси. Подчинявайки се на модата на проектите, анализите и 
идеите, които експертите от think tanks предлагаха в медиите, те 
допринесоха публичният дебат да стане все по-виртуален и все по-
безпаметен. Нека приемем, че, както самите те твърдят, ролята на 
think tanks да е да „преосмислят рамката, чрез която обществото и 
избраните политици мислят света...“1. Може също така да се съгла-
сим, че „старите теории, чийто произход се свързва с наследството 
на Просвещението, вече не предлагат адекватна рамка, позволява-
ща да се обхване сложността на съвременната епоха“ (пак там). Все 
пак обаче би трябвало да си зададем въпроса доколко са жизнени и 
съдържащи демокрация новите форми на управление, които това 
„преосмисляне“ на наследството на Просвещението предполага. 

 1 Откъс от интернет сайта на Централноевропейския университет в Будапеща 
(http://www.ceu.hu/research_centers.html), който обяснява целите на про-
екта „Open Century Project“, координиран от експерта на българския think 
tank Център за либерални стратегии Иван Кръстев. 
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При всички случаи ми се струва, че това твърдение явно или импли-
цитно атакува виждането на мислители като Хегел, в чиито „Прин-
ципи на философията на правото“ (1821) се казва, че гражданското 
общество, бидейки сферата на „частните лица, които имат за цел 
собствения си интерес“ (§182), не може да осигури само, без дър-
жавата, вземането предвид на колективния интерес и на универсал-
ното.

В такъв случай някои биха могли да предложат идеята, че think 
tanks и НПО само запълват дефицитите, причинени от неизбеж-
ната еволюция на Западните общества. При все това би било със 
сигурност легитимно да се запитаме дали think tanks, които днес 
се представят като тези, които размишляват какви са нужните ле-
кове за политическата и икономическата криза, не са също отчасти 
отговорни за нея. Може ли да се счита, че начините на управление, 
които те подкрепят (и които заместват модерните форми на демо-
кратично управление), засилват способността на локалните об-
щества да оцеляват в „глобализираното общество на риска“1 или, 
тъкмо напротив, насърчават едно „замижаване“ пред опасността от 
нарастващи социални разриви, икономически, етнически и еколо-
гични кризи?“

* * *
тази книга по-скоро задава, отколкото отговаря на тези въпроси. 
Моят принос се ограничава до това да се докаже, че тези въпроси 
засягат едновременно и Изтока, и Запада, които изживяват един 
и същи преход по едно и също време: глобализацията и дълбоката 
промяна на политическо, дори и на антропологично ниво.

Тази хипотеза допринася да се преосмислят в по-широк план 
политическите процеси на Балканите след 1989 г. Така вместо на-
пример в Косовския въпрос да се вижда ново превъплъщение на 

 1 U.Beck, La Société du risque – Sur la voie d’une autre modernité, Paris, 2003, 
Flammarion – Champs, р. 522, цит. от Д. Деянов, Революция преди револю-
цията. – Във: в-к „Култура“, № 44, София, 20 декември 2007 г.
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„югославските конфликти“, изплували като архаичен ужас от ев-
ропейското минало, не е ли по-целесъобразно да се запитаме за 
притеснителните последствия на тази криза за целия Европейски 
съюз? Както казва Жан-Франсоа Госийо в предговора на своята 
книга, Етнически власти на Балканите: „Балканите са умалено и 
обърнато изображение на Европа – но все пак са нейно изображе-
ние. Европа се оглежда в тях и редът, който иска да наложи там, от-
разява (виртуалния) европейски ред“1.

 1 J. F. Gossiaux, Pouvoirs ethniques dans les Balkans, Paris, 2002, PUF, р. 4.
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