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Резюме: В доклада, освен в съответствие със заглавията на отделните 
параграфи, темите са групирани според намерението да се даде персонален отговор 
на въпроси за:  
- самопреценка на характера на усвоените знания по икономика и финанси; 
- методология на анализа на икономически явления;  
- актуализация на належащи за изпълнение задачи в макроикономическата област;  
- йерархично представяне на цели, в зависимост от необходимостта общини и 

териториални общности да открият възможности за динамично участие чрез 
усвояване особено на преки чуждестранни инвестиции.  

След прегледа на значителна по обем литература по икономика и мениджмънт, 
в доклада се предлага за дискусия т. нар. методология на елиминирането на идеи, 
които не са потвърдени от икономическата практика и методология на 
утвърждаването на концептуални подходи с възможности за реализация.  

 
1. САМОПРЕЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКOTO ЗНАНИE В УСЛОВИЯТА 

НА ПОСТ - РЕЦЕСИОННА ЕВРОПА 
 Темата на младежкия форум провокира в мен необходимостта от самопреценка 
на познанията по икономика, финанси, а напоследък и в областта на социалното 
инженерство. Опитах се да съпоставя моите отговори за коректна идентификация на 
"чистите икономически явления" с теоретически изводи, подходи и решения на наши 
ведуши учени с принос в теориите за иновативността, за данъчния суверенитет, за 
политиката на преките чуждестранни инвестиции.  
 В концептуалния път към възможните заключения и предложения за 
управленчески решения се наложи да осмисля някои понятия, да актуализирам 
съдържанието на други, да намеря техния съответен нов аналог според утвърдената 
научна лексика. Бях удовлетворен в случаите, когато мисловно тръгвайки от 
конкретния факт, прилагайки метода, известен в преподавателската методика - (case 
study) моите дедуктивни съждения съвпадат с тези на автори с доказан научно-
изследователски опит и постижения. 
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 В реалния икономически живот, въпреки принципа за устойчиво развитие, 
социалните и икономически явления придобиват променлив характер. Поради тази 
причина, естествено е някои от моите изводи да не се покриват с тези на български 
всепризнати авторитети. Ето защо в моето изложение могат да се открият две линии - 
едната, свързана с позоваването на авторски идеи, изводи и заключения; втората линия 
се дължи на моите усилия да аргументирам необходимостта от друга различна 
парадигма на приложимост дори от консолидирания ефект специализирано знание в 
момента, дори когато се възпроизвежда ролята и значението на един и същ научно-
изследователски метод.  
 Казано с други думи, разсъждавайки върху темата какво лично знам и мога, 
сравнявайки подходите за управленски решения и резултатите в икономическата 
политика, за да няма ефект на социална мизерия в зависимост от "характера на 
икономическия растеж", достигнах до извода и необходимите за него аргументи: 
необходима е промяна конкретно в някои области на социалното и административно 
статукво, т. като държавността и държавническия подход имат не едно измерение. 
 След опустошителната вълна (може да се каже и цикъл) на икономическа 
рецесия, вследствие на световната банкова криза през 2008 г., икономиката на 
развитите страни отбелязва тенденция към възстановяване. В предаването на телевизия 
Блумберг от 24.04.2017 г. беше съобщено, че според Европейската централна банка, 
"Икономическото възстановяване в еврозоната набира сила". 
 И в условията на проявленията на тази тенденция е наложително да се 
конкретизира съдържанието на общоприети, с дългогодишна давност, понятия като: 
"Север", "Юг", обозначаващи и разграничаващи по икономически показатели развития 
"Север", разбира се западни страни с индустриално производство и "Юг" страни с 
преобладаващо селско стопанство, макар и притежаващи суровини, т. като са 
суровинен придатък на западните страни.  
 Глобалното разделение между "Севера" и "Юга" постепенно започва да 
придобива характеристика на разделение между развитите пазарно-ориентирани 
демократични страни и такива, в процес, в преходен период на изграждане на 
демократични, пазарно ориентирани общества. 
 Разделението между "Севера" и "Юга" започва да се използва, но с 
противоположно икономическо значение, за характеристика на значимите различия в 
икономическия статус на бедната и неразвита част от Северна България и особено като 
се има предвид нейната северозападна част, в сравнение със значително по развитата 
южна част, особено в района около град Пловдив.  
 В световен план започнаха да се проявяват контури на нова икономическа 
картина, развита китайска икономика, особено в източната и югоизточната част на 
крайбрежните райони, в зоните на развит стоманодобив и с участието на чуждестранни 
компании с необходимите работни места и отделни градове в Америка например 
Детройт, където бялата част от работническата класа е загубила работни места и 
позиции и както се твърди, квартали от някога цветущия град ще бъдат със съборени 
сгради, за да се открие земя за паша на добитъка. 
 При тази променена икономическа картина, редом до Силициевата долина, 
където са базирани комплексите на висшите технологии на САЩ, редом до проектите 
на космическата програма НАСА, изглежда е наложително, в други области на 
икономиката да се започне от политика за създаване на работни места, за провеждане 
на протекционизъм, за промени в търговски споразумения с други страни, за 
икономично изразходване на държавни средства и за наложителни промени в 
данъчната политика. 
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2. ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА КОНПАРАТИВНИЯ МЕТОД 
 Значението на този метод се изтъква от проф. Росица Чобанова в нейното 
изследване "Иновативност на националната икономика". В приложението- обстойно 
резюме на английски език, проф. Чобанова отбелязва: "Необходимостта от 
аргументиране на политиката по отношение на възстановяването на националната 
икономика и същевременно липсата на теория и на модел за иновационно развитие е 
основание за честото използване на сравнителния подход спрямо страни с добри 
практики в областта на определени индикатори, характеризиращи иновативния процес 
(т. нар. benchmarking)".  
 Твърде важен е извода, който прави Проф. Чобанова - "Ние можем да заключим, 
че на сегашния етап няма нарастване на иновативността и на инструментите за 
определяна на публичното влияние, върху възстановяването на националната 
икономика. Това е пречка за създаването на дългосрочна стратегия на икономическото 
развитие, както и за използването на възможностите, предоставяни от европейското 
членство"1. 
 Възниква въпросът: Кои са страните с "добри практики" в приложението на 
знанието, на това, което се нарича "ноу-хау", в най-общ смисъл на иновативността, на 
нововъведенията, на новаторството? Дали понятието "Запад" може да конкретизира 
необходимия отговор? 
 Съществуват основания за съотнасянето на това понятие към двете части на 
западния свят европейски и североамерикански. Проф. д-р ик.н. Велчо Стоянов 
конкретизира: "Някои автори считат, че има два запада европейски и американски, 
които обикновено се поставят под общ знаменател, но не е изключено в бъдеще да 
започнем да ги разграничаваме2  - вж. Стоянов, В". От "края на историята" до смъртта 
на бъдещето, което не е без алтернативно" //Алтернатива, издание на УНСС, бр.1 
/20133. 
 Същия автор, проф. д-р ик. н. Велчо Стоянов изразява и мнението, че 
съществува и т. нар. "европейско-американско мислене". Неговата основа и проявление 
могат да се търсят и в т. нар. "Англо-Саксонско право"4, което от своя страна използва 
достиженията на класическото Римско право. 
 Доказателство за общи черти на т. нар. "европейско-американско мислене" се 
съдържа във въпроса, зададен в предаване на телевизия "Блумберг" на 25.04.2017 г. на 
Патрик Артус, Париж по повод победата в първия тур на президентските избори във 
Франция на центриста Еманюел Макрон: "Ще бъде ли Франция Англо-Саксонска 
държава"? 
 

3. "ЗА" И "ПРОТИВ" ДАНЪЧНИТЕ ПРОМЕНИ 
В текста има позоваване на две противоположни мнения и дори решения 

относно необходимостта да се внесат промени, т.е. да се намалят съществуващите 
данъци. 

                                                            
1Чобанова, Росица. Иновативност на националната икономика. Академично Издателство Проф. Марин 
Дринов, София, 2012, с. 427 - 428 - 429. 
2 Стоянов, В. Данъчен суверенитет, държавен бюджет, фискална дисциплина, "От експортна и 
културологична гледна точка".  А.И. "С.А.Ценов", Свищов, Сп. Народностопански архив - Свищов, 2013, 
№ 1, с. 56. 
3Стоянов, В. Сп. Известия, изд. Икономически Университет Варна, бр. 2, 2012.  УДК - 338, Eсonlit - E600, 
с. 161.  
4 Пак там, с. 161.  



III-43 

В текста финансово - икономическото съдържание на понятието данък ще бъде 
съобразено със съдържанието на понятието в английския език - "tax fin". 
Изследователският интерес е към възможните промени в "...trends in taxation"5. 

Телевизионният канал Блумберг излъчи на 27.04.2017 г. няколко съобщения, 
конкретизиращи намерението и дори решението на американския президент Доналд 
Тръмп за "драстично намаление на данъците". "Американското правителство на Доналд 
Тръмп иска намаление на данъците и опростяване на данъчния кодекс". "Данъчните 
планове на Тръмп разколебаха Wall Street 6 ". "Белият дом представи планираната 
данъчна реформа". 

Не е изключено президентът на Франция, който се очаква да бъде избран на 
балотажа, например според досегашните проучвания центиристът Еманюел Макрон, да 
премахне някои данъци, например местен данък върху собственост, съгласно неговото 
собствено изявление. 

Каква е българската действителност? 
Според пространното интервю на Евгени Иванов, изпълнителен директор на 

КРИБ пред вестник "Стандарт", "Данъците не бива да се пипат". Според него, т. като 
"България към днешна дата е все още в режим на валутен борд", "Не може да 
провеждаме самостоятелна политика по доходите. И единствения начин, по който 
можем да го правим е през фиска, т.е. през данъците. На въпроса: как КРИБ като най-
голямата работодателска организация гледа на диференциалните данъчни ставки?" 
Евгени Иванов отговаря: "Много е опасно, особено за нивото на корупционни нагласи в 
България към днешна дата. Бъдете сигурни, че 50% от стоките ще станат учебници или 
лекарства. И за какво говорим тогава? Тогава един  от малките приходи в бюджета 
ДДС, просто ще намалее драстично и няма да отразява реалното движение в 
икономиката"7. 

В научната литература е изразено обобщаващо становище относно изискването 
пред националната специфична стратегия за развитие на обществото, изказано в 
резюмето на английски език в цитираното вече изследване на проф. Росица Чобанова. В 
резюмето се твърди, че "Качественото натрупване на емпиричен материал води до 
поставянето на въпроса за научната аргументация на приоритетите на публичното 
влияние върху възстановяването на националните икономики. Според нашето 
разбиране е логично решаването на проблема за това какво и как реновирано в 
националната икономика да се субординира със специфичната национална стратегия за 
развитие на обществото, с неговата цел, модел, критерий и индикатори, както и по 
отношение на механизмите за реализацията на реновирането в условията на 
конкурентна вътрешна и външна среда"8. 

Ръководейки се от това значимо и научно обосновано заключение, е необходимо 
да се конкретизира данъчната политика и от гледна точка на драстичното и видимо 
разграничаване и диспропорции в развитието на отделните региони в Република 
България. 

Този е единственият мотив за изискването да се пренасочи нагласата, 
единствена до сега, т. нар. "кохезионна политика" да бъде ориентирана главно към ЕС с 
надежда да се получават субсидии за проекти, за които субсидии вече се твърди, че 
след няколко години те напълно ще бъдат прекратени. 
                                                            
5The Public Finances: 1997  to 2010, 2010, Election Briefing Note № 6 (FSB №93), Institute for Fiscal Studies, 
p. 1  
6Wall Street - the ingluential financial interest of the US economy. 
7 Бизнесът иска стабилност  - 4 години пълен мандат, В. Стандарт, 24.04.2017, с. 12. 
8Чобанова, Росица. Иновативност на националната икономика. Академично Издателство Проф. Марин 
Дринов, София, 2012, с. 428. 
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Предложението е: кохезионната политика да бъде утвърдена цел на вътрешната 
икономическа политика на правителството, за да не останат регионите обособени сами 
за себе си, като същевременно се извеждат водещи от гледна точка на индустриално и 
кохезионно, в смисъл влизащо в сцепление работещо в съдружество с региони от 
други, съседи на България, държави (отношение на икономически, предимно 
индустриални проекти). 

В тази насока дори е необходимо да се премине към етап на планирано 
устойчиво развитие, с договорно гарантирани пазари и обвързаност на цени и печалба. 

Как може да се стимулира местното икономическо развитие, за да се излезе от 
очаквателната позиция, при която да се живее с надеждата за разрешение от 
правителството или правителствен чиновник да се произнася, разрешава, одобрява, 
благославя, регулира и да обгражда съответния проект с изисквания за нова 
документация, разрешителни и понякога да изпълнява псевдо задължения и псевдо 
отговорности. 

Обръщам внимание, ако не на явното, то на скрито съдържащо се противоречие 
между компетенциите, т.е. пълномощията между тези на кметовете на общини като 
изборни длъжности по места и пълномощията на министрите, избирани, т.е. гласувани 
от парламента, назначавани по друга процедура. 

Предлагам за съпоставяне и сравнение ал. 5 от чл. 7 и ал. 3 от чл. 11 във връзка с 
чл. 7/1/ от "Закона за публичните финанси"9. 

Според чл. 7/1/ Министерският съвет организира и ръководи съставянето, 
внасянето в Народното събрание и изпълнението на държавния бюджет чрез министъра 
на финансите и първостепенните разпоредители с бюджета. 

Според чл. 7/5/ Кметовете организират и ръководят съставянето, внасянето в 
общинския съвет и изпълнението на бюджетите на общините. 

Според чл. 11/3/ Първостепенни разпоредители с бюджет са разпоредителите, 
които съставят, изпълняват и отчитат бюджета и са определени като такива със закон. 
Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджет..., а по бюджета на община кметът 
на общината. Министрите са първостепенни разпоредители с бюджет.  

Възникват две редици равнопоставени първостепенни разпоредители с бюджет 
кметове на общини, министри. 

Възможно е да се изкаже аргумент, че първостепенното разпоредителство с 
бюджет на местно териториално и на национално равнище са длъжностни лица с 
различна по тип юрисдикция и властови ресурс, но кметовете и министрите са 
разпоредители с бюджет, който се образува, формира от отчисленията на местните 
такси, а местните разпоредители - кметовете на общини, се разпореждат и с върнатата в 
бюджета на общината част или процент от данъчните отчисления. Трудно е да се каже 
да ли е фиксиран определен процент отчисления - процент, за заплащанията /разходите/ 
на общината или той е предмет на договаряне и може да бъде: устойчив или плаващ. 

Възниква въпроса как практически може да се реализира идеята за вътрешна 
кохезионна роля10..на унитарната държава. Според Проф. В. Стоянов, на общините е 
предоставен "...определен данъчен суверенитет и автономия, вкл. финансова, които 
претенциозно наричаме самоуправление на общини..." след 1989 г. сме в процес на т. 
нар. фискална децентрализация"11. 

                                                            
9 Закон за Публичните финанси, Обн. ДВ, бр. 15.02.2013 г. в сила от 01.01.2014 г.  
10 Кохезионна функция и роля на държавата Проф. В. Стоянов, "Крайностите във всяко нещо са вредни в 
това число приватизацията, съкращаването на публичните блага". Известия, изд. Икономически 
университет Варна, УДК - 338, Eсonlif, Е 600, с. 152 
11  Стоянов, В. "Данъчен суверенитет, държавен бюджет, фискална дисциплина" От експертна и 
културологична гледна точка, пак там, с. 52. 
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В условията на относителна фискална децентрализация, според чл. 44 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, Кметът на общината: т. 5 
организира изпълнението на общинския бюджет, т. 6 организира изпълнението на 
дългосрочните програми, т. 8 организира изпълнението на задачите, които произтичат 
от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет, ... 
Според чл. 52/1/ Общинският съвет приема самостоятелен бюджет на общината, извън 
държавата, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата, 
разпределяни между общините по критерии, определяни със закон"12. 

 
4. ОЧАКВАНИ И ВЪЗМОЖНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РЕПЕНИЯ, ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СТАТУКВО 
 Неотложно и необходимо е да се намалява, ограничава и дори напълно да бъде 
премахнато косвеното данъчно облагане. 
 Служебното правителство на своето последно заседание на 03.05.2017 г., прие 
решение да се намали таксата по вписвания, изискуема от Агенцията по вписванията с 
аргумента, че по този начин ще се облекчи натовареността върху бизнеса.  
 Споделям необходимостта да се намали и ограничи полето на свръх регулиране 
на бизнеса, осъществявано пряко и косвено, за да се сниши обема на печалбата. Не 
приемам и не споделям нагласата или тенденцията "печалбата", стига да е законово 
придобита, да се възприема и тълкува като "тази мръсна дума". 
 Очаквам правителствено решение, което да преразгледа и да промени 
досегашното административно - териториално разделение на България, за да се облекчи 
данъчната тяжест върху данъкоплатците. Споделям мнението г-н Яне Янев, изказано в 
сутрешния блок новини по телевизионен канал Европа, "приблизително 250 общини, 
190 районни съдилища, при население към 6 милиона души, неофициална статистика." 
 Съществуват преодолими конфликтни ситуации по места, породени от липсата 
на регламентация за какви цели  и в какъв обем е допустима продажбата на общинска 
собственост. Интерес в това отношения представлява дискусията, проведена в град 
Шумен, посветена на сделките с общинска собственост.  
 Сделките с общинска собственост и приходите от тях не могат да заменят 
преките чуждестранни инвестиции. 
 Според т. нар. "scoreboard", чиито индикации могат да се проецират и към 
проблемите, свързани с "макроикономическите дисбаланси", очаква се "спад на 
инвестициите в икономиката в резултат на понижение на публичните капиталови 
разходи". 
 В прогнозния период 2017-2019 г., "След прегледа на качеството на активите и 
стрес - тестовете в банковия сектор кредитирането за частния сектор през прогнозния 
период ще започне бавно да се възстановява, движено основно от търсенето на заемни 
средства от корпоративния сектор". 
 

5. КОЙ И КАК НАБЛЮДАВА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ 
ОТ ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕГИОНАЛНО 
РАВНИЩЕ 
 Този е един от възможните въпроси, който възниква след внимателния прочит на 
изследването на Проф. Зоя Младенова, подчинено на темата "Политиката към преките 
чуждестранни инвестиции в България пред стари и нови проблеми". 
 Авторката констатира: 

                                                            
12 Закон за местното самоуправление и местната администрация, Обн. ДВ. бр 77 от 17.09.1991 г. посл. 
изм. бр. 51 от 05.07.2016 г. в сила от 05.07.2016 г. 
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 - "...неблагоприятното развитие на процесите в дадена област и срива на 
вноса на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ ) през последните години". Проф. Зоя 
Младенова характеризира движението на ПЧИ чрез двата показателя: поток, "който 
измерва новите ПЧИ, направени в рамките на една година и той се отчита в платежния 
баланс - запас." "Запасът на ПЧИ отчита натрупаните преки инвестиции"13. 
 - Правната уредба на политиката на ПЧИ е уредена в Закона за чуждестранните 
инвестиции - 1991 г. През 2004 г. регулативната рамка се нарича "Закон за насърчаване 
на инвестициите". 
 Инвеститорите са местни и чуждестранни. 
 - Статистиката на потока и запаса не дава цялостна картина на участието на ПЧИ 
в икономиката на България особено в сравнение с американската система на т. 
нар."финансова и оперативна информация". Според Зоя Младенова, "За съжаление у 
нас до ден днешен не е настъпила промяна по отношение на статистическата отчетност 
относно ПЧИ"14. 
 - "Може да се направи извод, че структурата на внесените ПЧИ в България не е 
особено благоприятна. Основната част от ПЧИ са в непроизводителни дейности. 
Сравнително малък процент е инвестиран в производството. При това отсъстват големи 
чужди инвестиции във водещите, наукоемки отрасли, създаващи голяма добавена 
стойност. Няма индикации и за развитието чрез ПЧИ на експортно-ориентирани 
производства. Всичко това показва, че очакваната модернизация на Българската 
икономика чрез внос на ПЧИ засега се извършва много бавно"15. 
 След тези констатации и изводи решенията, които могат да се вземат и 
приложат, засягат следните области: 
 - Стимулиране на възможностите за местни преки инвестиции; 
 - Проучване на мащаба и ефекта от ПЧИ в отделни региони16; 
 - Определяне на приоритетните райони за ПЧИ. 
 Възможно е да се отдаде преимущество на Черноморската икономическа зона, 
като се имат предвид транспортните връзки, неоползотворените национални и 
международни насрещни предложения и изисквания в организацията за Черноморско 
икономическо сътрудничество. Възможно е в недалечно бъдеще Черноморската 
икономическа зона да придобие допълнителна Географска определеност, според 
изискванията на турския министър на външните работи, Кавказко - Черноморски 
регион17. 
 

6. ОТНОВО ЗА МЕТОДИКАТА 
 Изследователската методология може да се разглежда в два аспекта:  

I. Методология на елиминирането на теми и обслужващи ги идеи, които нямат 
приложение и от гледна точка на липсващи до този момент техни резултати или 
непостижими такива в близко бъдеще, а също и ако са породени от известното във 
философията "илюзорно съзнание". В този контекст на изложение се позовавам на три, 
загубили своята актуалност идеи, но популярни в първото десетилетие на т. нар. 
"Български преходен период": 

                                                            
13 Младенова, Зоя. Политиката към преките чуждестранни инвестиции в България пред стари и нови 
проблеми. Известия на Съюза на Учените Варна, 2013, Серия Икономическа наука.  с. 3.   
14 Пак там, с. 7. 
15 Пак там, с. 8. 
16 Младенова, Зоя. и колектив, Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна, Варна, изд. Наука и 
икономика на ИУ Варна, 2005 г., с. 27 - 36. 
17 Чавушоглу, Мевеют. Mы хотим в мире и взаимопонимании, Русия днес, 28.04 - 04.05.2017 г., с. 8, 
Общество. 
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1. Идеята за възможността от "догонващо развитие" - цитирам произведения, 
подбрани и цитирани от Проф. Росица Чобанова в нейното известно произведение за 
иновативност на националната икономика; Иван Ангелов с няколко изследвания по 
въпроси на "ускореното икономическо развитие"; по въпроси на т. нар. "догонващо 
развитие" и възможната негова стратегия. 
 За съпоставка и аргумент за изборната методология на елиминирането посочвам 
следните факти: Според телевизионното предаване "Европа сутрин", 04.05.2017 г. във 
Велико Търново ще бъде проведен форум по темата "Силни региони за силна 
България", темата може да се разбира и в следния смисъл: тепърва ще се търсят 
възможности и решения за териториално обособени развиващи се райони в страната. 
 На идеята за "догонващо развитие" са посветени изследвания от Института за 
философски изследвания при БАН. Васил Проданов конкретизира идеята за 
"догонващото развитие", наричайки я "догонваща модернизация".  
 Обръщам внимание на ограничителната позиция на руския автор В. Иноземцев, 
който разсъждава върху "пределите" границите, ограниченията пред "догонващото 
развитие". 

2. Възможно е да се актуализира методологическата необходимост за по-
нататъшна конкретизация на съдържанието на названието "Новата икономика" - като 
теория и или като теория и практика; сравнение с определен исторически период от 
развитието на бившия Съветски съюз, допустим в някои граници след трезвата и не 
хвалебствена "приватизация" на работещи индустриални предприятия в България, 
актуализация от гледна точка на ясно изразената тенденция в Русия за 
"реиндустриализация" за "нова индустриализация". 

3. От гледна точка на реалистичната преценка на сегашното състояние на 
управленческия капацитет и ролята на институциите за адекватност и съответни права 
и задължения спрямо пазарната икономика, като "работна хипотеза", която е 
"концептуална сърцевина на научните изследвания", според автора П. Лулански, 
приемам като теоретична иновативност т. нар. "институционална икономика" като 
"нова институционална икономическа теория"18. 

4. Към методологията на елиминирането приобщавам популярната през периода на 
"перестройката" на М.С. Горбачов идея на руския учен Кондратиев за "дългите вълни", 
която беше използвана като аргумент в подкрепа на вече спорната тема за 
"конвергенция" между Русия и САЩ, Изтока и Запада. На критичния преглед на темата 
за "дългите вълни" на Кондратиев е посветено изследването на Л. Иванов в броя на 
"Икономически изследвания"19. 

II. Към втория вид методология, т.е. методология с приложен характер приемам 
идеите, изказани в дискусионна статия на проф. д-р ик.н. Пеню Михайлов, а именно: да 
се изследва икономическата система "...в ония форми, в които реално съществува. В 
противен случай, теорията може да се отклони от практиката, нещо на което сме 
свидетели". 
 Този методологичен принцип се отнася и за днешната икономика. Ако се приеме 
стоковата форма да бъде всеобщо определеност на системата, би следвало 
производството да функционира по законите на стоково-паричните отношения. 

                                                            
18  Чобанова, Р. "Иновативност на националната икономика", Академично Издателство Проф. Марин 
Дринов, София, 2012. с. 391, 397, 398, 402.  
19 Иванов, Л. Критичен преглед на темата за "дългите вълни" на Кондратиев, Икономически изследвания, 
2001, № 1, Н. Кондратиев, Дългите вълни в икономиката, София, УИ Стопанство, 1995, Н.Д. Кондратиев, 
"Проблемы экономической динамики", Москва, Экономика 1989. 
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 "Тогава стремежът ще бъде печалбата. И този стремеж действително 
съществува, всичко е подчинено на нея, включително и социалната сфера"20. 
 Възниква въпросът за уточняване на отговорностите и компетенциите 
персонално, т.е. индивидуално, с възможности за равнопоставено участие в екип, но и 
за проява на лидерски инициативи в случаите, когато трябва да се представи проект за 
пазарна ниша, за творческо начинание, за когнитивно познание на емпирични факти за 
икономическата система, а както е известно, без добросъвестното къртовско проучване 
именно на емпиричните факти, които трябва да задвижат спрялото махало на 
икономическия живот, независимо от това да ли е спряло след тласък вляво, на дясно 
или в центъра. 
 Методологията трябва да изведе махалото от "спящото" му състояние като 
изследва еманацията на реалното движение, да определи параметрите и скоростта на 
все още наричаното - "еволюционно" икономическо развитие.   
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