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Резюме
Визия, модернизиране, администрация – свързани и все пак аморфни едно към
друго понятия. Можем да разнищим всяко едно от тях поотделно, но това не е
отговорът на загадката. Отговорът, който искам аз да дам е свързан преди всичко с
човека, социалните групи и обществото като едно цяло. Визията ми за бъдещето не е
свързана с модернизация, в смисъла на нововъведения и технически обновявания.
Моята модернизация е от друг характер – визията ми за бъдещето е свързана с
преоткриването, че дори откриването на ценностите на човека и за човека. Искам
бъдеще на идеали, реализирани посредством общество, което знае къде се намира,
откъде идва и къде отива, общество стъпило здраво върху своите ценности и
идентичност, а не върху „европейските ценности“, които така любезно използваме като
извинение за липсата на свои. В моето бъдеще няма списък с идеи, има списък с
идеали.

ЕСЕ на тема
„Моята визия за модернизирането на българската администрация“

Нека си представим, че в съзнанието на the common man (обикновения човек) се
зароди въпросът - Какво всъщност е администрация? Ако той има нещастието да
провери значението на думата в тълковен речник или интернет, то той ще остане с
убеждението, че “администрация е система от държавни и местни органи, извършващи
изпълнително-разпоредителни дейности”1 или „1. Органите на изпълнителната власт в
една държава 2.Длъжностните лица, в едно управление; административен персонал 3.
Помещение за управата на дружество“2. Аз уча публична администрация и Слава Богу
никога не бих се сетила за това „класическо“ определение за администрация. Но нека
се върнем към вече объркания обикновен човек. Кой би го винил след прочитането на
тази фраза, че смята администрацията за „тежест“ или пък „Каква е тая глупост?“, ако
като цяло успее да олицетвори администрацията с хората, които работят за нея, за да
стигне и до въпроса - „Какво правят тези хора по цял ден, клатят си краката!?“. Аз не
бих посмяла да го виня. Усещането за администрацията повече или по-малко се гради
и съставя от самата нея, ако тя съумее да се представи чрез себе си, а не остави
представянето й да се гради на политически демагогии бълвани от политици и
„народни представители“.
Наскоро ми се наложи да обясня на братовчедка ми, деветокласник, какво е
администрацията. И понеже тя е необременена реших да й спестя клишетата, които би
трябва да я насочат към сериозността на материята и й представих администрацията по
следния начин. Администрацията има свои три агрегатни състояния : твърдо, течно и
газообразно. Беше удивена когато разбра това, явно не го е предполагала. Обясних й,
че твърдото състояние на администрацията се състой от рамката, която описва какво е
самата тя – законодателство и широко разпространени идеи за това как би трябвало да
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изглежда йерархичната й структура, състава и главните функции, които една
администрация изпълнява, но зад понятието администрация седят много по-важни
постулати от тези записани в законите – сетивните закони на управлението. Течното
състояние на администрацията се изразява в това, че всяка административна има своя
характерна особеност, различаваща я от всяка друга подобна. Най-малкото, което е,
всяка държава има свой традиции в администрацията, като някои от тях се различават
дори коренно, като примерно Френския модел на администрация и Английския модел.
И сега тя трябваше да разбере най-важното за администрацията – газообразното й
състояние. Атмосферата в която живеем е изпълнена с милиони дребни частици и
газове, полезни, вредни и безвредни. Администрацията е изпълнила живота ни по
същия начин, тя е газообразно аморфно вещество, което витае в почти всяко наше
действие или бездействие. Това е така и е факт, защото администрацията чисто и
просто е наука за управлението. Администрацията е съвременното олицетворение на
древногръцката представа за космос и хаос3. Разбира се, администрацията може да
бъде представена и като Левиатан, но това не е ли просто още една от маските с които
сме свикнали да ни я представят, а не самата й същност?
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администрацията ще се окаже, един от вероятните подходи към загадката на знанието
ни е подсказана още преди повече от две хилядолетия от Сократ. Методът майветика –
похват за „израждане“ на знание и истина посредством задаване на въпроси и
употребата на ирония, като е важно да се направи разликата между ирония, сатирата и
карикатура в случая. Иронията е употребявана не с идеята да унизи или подкопае
почвата на опонента, а за да му докаже, че нищо сигурно не е сигурно. Основна
позиция в разсъжденията на Сократ обаче има въпросът. Правилно зададеният въпрос
е стотици пъти по-ценен от отговора му. Причината е, че пясъците мърдат, пустинята на
човешкото битие не е в покой, а напротив - в постоянно движение е и не е важно да
констатираме факта на движение, а да намерим източника на енергия. Когато говорим
за социални явления, еволюции или революции, катарзиси и колапси винаги има
обяснение, въпросът е къде търсим това обяснение и какви въпроси си задаваме.
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Склонна съм да твърдя, че администрацията ако не е социално явление, то поне е
започнала като такова. Желанието на човек да твори порядък е предопределило
появата на администрация. От тази си позиция мисля, че няма да е грешно ако подходя
към тълкуването за бъдещето на администрацията по този сравнително хуманен начин
и се опитам да си задам правилните въпроси за нея, пък за отговорите не се знае още.
И понеже няма как да започна разсъжденията си без начална отправна точка,
мисля да предложа малко по-различна гледка точка на модернизация – нека я наречем
гледната точка на осъзнатите ценности, взаимния респект и колаборация между
администрация и общество посредством модерни научни течения и най-вече
принципите на добро управление. Администрацията в състоянието в което ни е
позната е сравнително нов елемент за българското общество. Можем да сравним
администрацията преди 1989 година с тази от 1999 година,

но това няма да е

пълноценно за сегашната тема, защото съвременната публична администрация в
България не се формира на базата на тази от годините на социалистическия строй. Тя
носи нейните белези в някои отношения, но парадигмата на концепцията търпи важни
промени породени от капиталистическото и най-вече демократично мислене. Ако
погледнем световните темпове на развитие на администрацията те са много по-плавни,
много да по-ясно очертани и логически обосновани от технически и социален аспект.
Първият етап на развитие на модерната визия на административен капацитет започва в
далечните 50-те и 60-те години на двадесети век, когато вниманието е съсредоточено
главно върху изграждането на институции. Целта е развиващите страни да се сдобият с
институции в публичния сектор, които се разглеждат като необходима предпоставка за
управлението на публичните инвестиции. Следва етап на укрепване на вече
създадените институции през края на 60-те и началото на 70-те години. Тези години са
белязани от опити да се усъвършенстват институциите с цел постигане на по-добри
резултати и по-ефективно и ефикасно управление. 70-те са изцяло заети с управление
на развитието. Идеята е поставена върху подобряване на системите за предоставяне
на публични услуги, които реализират програмите за развитие и върху способността на
публичното управление да достига до желаните целеви групи. Налице е преход към
стратегическо мислене, стремеж към децентрализация и желание за въвличане на
неправителствени организации, локални общности и други заинтересовани страни в

процеса на формиране на политики. През 80-те години вече говорим за процеси на
институционално развитие. През тези години се случва промяна с мисленото,
промяната в организацията започва да се приема като нещо нормално и започва да
става част от дневния ред и да се говори все повече за нея като нещо позитивно и
желано. През 90-те години за първи път започва да се говори за изграждане на
капацитет (capacity building) - идеята да се стартира един вътрешен процес на
взаимодействие на вътрешнодържавните институции, повлиян от политическия и
културен дневен ред в съответната държава. През периода 1995-1998 г. този подход е
развит посредством практическия и теоретичния напредък в сферата на измерването,
оценката и методите за развитие на капацитета. Тогава се разработват и първите рамки
за оценка на капацитета. Сега да се върнем и да видим - България от 1989 година
насам има да наваксва с бързи темпове тези изпуснати години на управленски възход и
мисъл и то да ги наваксва в ситуации на кризи политически, икономически и най-вече
социални. Вярно е, че най-големите и красиви примери за далновидно управление са
се случили в периоди на кризи, но пък е важно да се подчертае, че Германия има
огромни и здрави традиции в управлението и администрацията дори в навечерието на
края на втората световна война и това е причината да има Германия и до днес. Много
би било хубаво да можем да хвърли вината за българския преход най-сетне върху
някого и да си измием ръцете веднъж завинаги, но идеята не е там. Този преход трябва
да бъде осмислен и анализиран, да се извадят всички поуки и да се видят всички
грешки от хладния обективизъм на науката. Докато раните на обществото сядат с
превръзката на неотворените досиета и старите муцуни в парламента и в партийните
сгради трудно ще успеем да се съвземем. В началото на 90те години на България и не й
липсват нови и силни лидери, липсва й демократична традиция, първо в мисленето на
обикновения човек и чак после в мисленето на лидерите и водачите. Точно това бързо
наваксване и препускане през етапи на съзряване, които би трябвало да са ефект на
вътрешен импулс, а не на натиск дават отражението си върху липсата на подготвеност
и съответно липсата на доверие и най-вече липсата на разбиране в смисъла на
институциите. Няма да твърдя, че не е имало, но са били малко хората в държавата в
началото на прехода, които са мислили какви са предизвикателствата на утрешния ден
от гледна точка на далновидното и държавническо управление. Имало е, но те или не
са успели да достигнат до умовете на избирателите и обществото или са се провалили

в мисията си. След очертани дефицит на време и успех не виждам защо има още хора,
които се питат – защо няма доверие в институциите в България? Моята рецепта за
бъдещето на администрацията е точна тази – да се „посади“ културата за нея, да узрее
тя в човека и тогава нещата вече стават лесни. Администрацията трябва да бъде
осъзната като постижение и като инструмент за постигане на утрешните цели, а не като
закърнял орган или четвърта власт и поредния маскарад на политиците.
И след като разгледах историческите етапи бих искала да обърна внимание и на
идеите стоящи зад тях, на практиците и на социалните вълнения, за да се стигне до
днешната визия на администрацията. Както е известно, средата на деветнадесети и
началото на двадесети век са белязани дълбоко от мислите и разсъжденията на Макс
Вебер върху социологията и науката на управлението. Веберовата администрация се
казва бюрокрация. Корена на думата ясно показва ако не друго, то поне къде се
разбива дейността – на бюро. Вебер посочва няколко характеристики на бюрокрацията
: тя е строго йерархична, служителите в бюрокрацията са безпристрастни, работят по
строги правила и спазват буквата на закона безусловно. Бюрокрацията се
характеризира с непрекъснатост и приемственост, служителите трябва да са
компетентни и акуратни и също така бюрокрацията трябва да е политически
неоцветена и неутрална, но тук си позволявам своя редакция върху понятието –
бюрокрацията е инструмент за постигане на целите на политиците. В идеята на Вебер
има много важни моменти и безспорно е актуална за времето си. Управлението през
втората половина на деветнадесети век се е считало за привилегия на политиците и
власт имащите, а администрацията не е била от тях. Администрацията в онзи модел
разбира се, че е била средство в ръцете на политици и държавници също така, защото
и такива е имало, за постигане на цели и е разбираемо понятието на Вебер за
администрация, но ми се струва, че отдавна сме излезли от тази парадигма. Сега ми се
ще да дам и своето обяснение за развитието на Веберовата идея и тогава да обясня
главната си идея.
В началото на двадесети век, най-вече в САЩ, се усещат все по-силно идеите за
реформиране на публичния сектор, включващи най-вече отделянето на политиката от
администрацията. Бизнес мениджмънта се превръща в привлекателна идея за
реформа в публичния сектор и все повече погледи са отправени в тази посока. Тогава

се развива идеята за публичния мениджмънт. Тя е базиране основно на правилата на
класическия мениджмънт, но приложен в административна среда. Това е моментът, в
които администрацията започва да бъде опълномощявана и излиза от положение на
зависимост и подчиненост от политиците. Тук се късат и връзките политикадминистрация и се създава напълно новата визия, че администрацията е свързана с
гражданите. Принципите, които следва Веберовата бюрокрация – строго спазване на
правилата и буквата на закона - се трансформират в пазарните принципи ефикасност и
ефективност. И най-ценното в промяната идва от начина на мислене за хората в
администрация – от това най-ценното на един служител да е неутралността му става
така, че най-ценното му качество е професионализма и качествено свършената работа,
а не сметеното под килима бюрократично отмятане на работа.
Следващият етап, който бележи и днешните ни разбирания за администрация е
отзивчивото публично управление. Още тук искам да изясня една според мен често
срещана грешка – нито теорията за публичния мениджмънт, нито тази за отзивчиво
публично управление отричат Вебер. Напротив, те успешно адаптират и надграждат
теорията за бюрокрацията в актуалния за времето контекст. Връщайки се отново към
отзивчивото публично управление тук се появява един нов елемент – „допълнителна
стойност“. Допълнителната стойност доразвива идеята за ефективно и ефикасно
управление като акцентира, че това е недостатъчно само по себе си и че целта на
управлението е не само по най-добрия и най-евтин начин, но и по най-адекватния
начин да се постигат публични цели и измества акцента върху успеха точно върху този
показател. Промяната в мисленето се усеща още от наименованието на новото течение
– отзивчиво – новото публично управление се базира на отворения подход към
гражданите и привличането на все повече участници в процеса на формиране на общи
интереси и приоритети, на визия за бъдещето и в процеса на осъществяването й. Това
управление все повече се отдалечава от характера на строго йерархизираната
бюрокрация и върви по пътя на функционирането на принципа на мрежите,
вниманието е насочено към изграждане на връзка между обществото и държавата.
Отчетността на администрацията смяна своя обект, държавата остава на заден план и
авангарда се поема от обществено активните групи. Точно по това време възниква и
един от показателите по който съдим жестоко и до ден днешен – прозрачност.

Комплексно понятие и критерии, което търпи най-различна трактовка, но като че ли
най-важната му задача е да съди обвързаността на институциите и независимостта им
от политическите интереси. След това кратко въведение в идеите за администрация и
управление е удачно да си зададем въпроса на кой етап сме ние? Аз мога да кажа само
за мен къде се крие бъдещето ни.
Важен момент в ренесансa на администрацията трябва да е акцентът върху това,
че администрацията работи С хората, С обществото и ЗА него. Заблуда, и не
безоснователна е, че администрацията работи, за да се издържат високоплатени кадри
и политици и че тя работи само в посока ограничаване правата и разширяване
задълженията на гражданите, че е като тумор целящ поглъщането на всяка здрава
клетка. Както вече казах администрацията е моят космос, моят ред и инструмент за
внасяне на такъв в обществото. Ако поведението на служителите бъде по-отзивчиво и
гъвкаво никой няма да пострада безспорно, но най-важния аспект на това
администрацията да покаже на гражданите, че работи за тях, е като започне да прилага
принципа на публичните политики и да използва инструментите му активно.
Публичните политики са стар-нов термин. Стар за темповете на развитие на
съвременните научни концепции и нов като явление. Да оставим настрана
автоматичната аналогия с думата партийна когато чуем думата политика настрана.
Публичните политики се градят от експерти, на базата на експертиза, за да решат
реални проблеми съществуващи в настоящето с превенция те да не се повтарят или
поне не в този си вид в настоящето. Един от основните постулати на публичните
политики е включване на възможно най-много партньори. Идеята е, че когато всички
заинтересовани страни – държавни органи, частни лица, неправителствен сектор,
граждани и граждански организации и т.н. се срещнат и сблъскат позиции, гледни
точки и предложения, тези експерти ще са хората, които ще отразят всички гледни
точки и ще съумеят да решат проблема по начин, който не накърнява ничии интерес и
не облагодетелства излишно. В България това се прави, но как се прави? Между това
нещо да се прави и да се констатира като факт и да се прави и да се констатира като
резултат има разлика. Има отвореност в управлението, но то освен да се отвори е
длъжно също така и да приветства, да покани и да създаде условия. Когато тези срещи
на администрацията с гражданите и представителите на НПО станат адекватни и се

провеждат ефективно няма как доверието в администрацията да девалвира. Тук има
един трик – симпатията, която човек проявява към труда си. Когато човек направи
нещо той неизбежно проявява доза симпатия към него, независимо дали е найдоброто или има недостатъци, този сътворен с усилия обект става по-специален. Ако
съумеем да включим гражданите в обществения дебат за бъдещето им, ако им
предоставим място в управлението рамо до рамо и те видят себе си и идеите си
реализирани, ако станат активна част от обществените процеси, а не просто да са
пасивно примирени, то аз съм сигурна, че склонността към критика и неодобрение ще
се стопи. Първо сигурно продукта на общия труд ще е по-добър и безспорно по-желан,
той ще създаде необходимата спойка между администрацията и гражданите и първо
администрацията ще е по-близо до проблеми и ежедневните спънки на хората, второ –
гражданите ще видят в лицето на администрацията отзивчив и съпричастен партньор.
Няма как да съжаляваме, че можем да получим още една гледна точка, още една
подкрепа и дори още една критика от суверена на демокрацията.
Все пак трябва да кажа, че се върви към включване на гражданите и
гражданските организации в обществения диалог активно и наистина има резултати,
но го има усещането, че най-търсения и желан събеседник в това отношение е
средностатистическият човек – представител на средната класа. Но има и други
обществени слоеве все пак. Формирала се е една група на перманентно изключени
социални групи в нашето общество. Това са много бедните, хората на прага или след
прага на мизерията, хората със специфични социални потребности, хората от малките
етнически групи и най-учудващо - заможните и богатите. Искам да вметна отсега, че
под заможни и богати не визирам персони тип Цар Киро, Младен Михалев или пък
Евгени Минчев, НЕ! Така се получава, че тези социални групи са като че ли естествено
изключени от обществените дебати и тяхното участие е нежелано. Кой ли пък и би
искал един ром да му дава съвети или да подлага на съмнение и да поставя под въпрос
политиката му вдадена област??? Е да, ама не! Активното включване на изключените
ще доведе до резултат рано или късно сигурна съм. Това няма да доведе до това всеки
ром да си плаща тока или всеки да си търси активно работа, но ще доведе до това, че
поне всеки десети ще го прави, което ще покачи социалния му статус и тук ако се
задейства народопсихологията ни ще ни хване яд, че „онзи там“ е по-добре от нас и

това ще доведе до лавинообразния и неизбежен резултат на повличане на групата
след по-добре живеещия. Но това е случая с малките етнически групи, нищо че ги
наричаме малки те растат по-бързо от българите и трябва да приемем ситуацията
обективно и да забравим за разединението на база етнически белег, ако не искаме
диаспора в рамките на собствената си държава.
Когато говорим за изключването на другите групи – инвалиди и хора със
специални потребности диалогът скача на друго ниво. Администрацията е проводник
на интереси между гражданите и политиката, а тези хора имат интереси, които биват
потъпквани постоянно. Последните години има забележителни промени и възход в
отношението на държавата ни към тях, но голяма част от тях все пак остават аутсайдери
от обществения диспут. Има примери за борещи се за правата им и един такъв чудесен
пример е юристът Петър Кичашки, но той постига повечето си успехи въпреки
администрацията. Включването на повече хора със специфични нужди и по-широкият
публичен дебат за това, ще създадат една емпатия ,от която обществото ни има
болезнена нужда, съпричастността не е дар Божи и не е порок. Доказано е, че
обществата, в които гражданите проявяват повече емпатия към имащите специални
нужди, живеят по-добре и функционират по-успешно. Не е достатъчно да изкопираме
системата за грижи за болните и старите и хората със специфични нужди на Норвегия, а
да видим каква е средата позволила на една добра идея да се развие до там.
Очевидно, че няма как една добре разписана и осъществена рецепта за решаване на
даден проблем да бъде имплементирана навсякъде и проблемът за това не са парите,
не са средствата, не са и хората, а е дефицита на идеали, на общочовешки ценности и
защитата им в обществото, погрешното им ежедневно акумулиране в медийната
среда, която създава усещането за неравенство между хората. Но целта на една
адекватна администрация не би трябвало да е да реши проблема някак си, а да си
даде ясна представа какво му липсва на едно общество в социалния код, за да не може
то да прояви емпатия към проблема на „другарчето си“. Администрацията не е
управление на социални фондове и здравни каси, администрацията е управление на
идеали, тя не се интересува от утрешния ден и от решаването на конкретния проблем,
а се интересува от една безсрочна интерпретация на доброто управление и бъдеще.
Бъдещето, доколкото помня, е споделена общочовешка константа и също така

неопределено по своя характер и продължителност. Ако администрацията ни остане
нихилистична по природа към определени социални групи това ще създаде един
проблем чиито мащаби е трудно да си представим, защото средната класа в условията
на пазарна икономика може както бързо да се разрасне, така и да се стопи. В една
нихилистична среда където всеки е сам за себе си и си представим поредната
финансова криза и рязкото стопяване на любимата на статистиците средна класа
лишена от идеали за какво бъдеще си говорим? Когато говорим за администрация нека
си припомним следвоенна Германия 1945 година и Германия на Конрад Аденауер
десет години по-късно. В книгата си „Кланица 5“ Кърт Вонегът, свидетел на
унищожителните бомбардировки над Дрезден казва : „ Дрезден сега приличаше на
Луната- нищо освен минерали. Камъните бяха нажежени. Всички наоколо бяха мъртви.
Това е положението.“ И въпреки това положение в момента има Германия. Надали
това е станало случайно – имало е идеал, който е диктувал политиката на Аденауер и
този идеал е бил да има Германия, но онази Германия каквато я познаваме днес, а не
унизена и смачкана под ботуша на победителите. Когато човек започне да прави
нещата в които вярва, тогава той става лидер.
И стигнах до момента да издам идеята за своята визия – да има управленска
мисъл най-сетне, да има стратегическо в онзи смисъл на думата, че строиш бъдещето
за поколения напред, защото липсата на стратегия ни осъжда да бъдем роби на чужда
стратегия. Ако това нещо не се случи ще продължаваме да бъдем една прекрасна
държава страдаща от посредствено мислене на всички пластове от пирамида. Не е
само в администрацията проблема, но тя е най-виновна и ще кажа защо. Преди два
дена се прибрах от изследване на терен в община Болярово за Шаронските къщи и
политиката на България и ОН за справяне в бежанската вълна от 20-те години. Нямаше
как да не изляза извън обсега на изследването и да не видя положението в тези села и
градове там. Когато се прибрах бях помръкнала до безкрайност и започнах да мисля
как да стане така, че когато след 30 години някой отиде там да не види това, което аз
видях преди седмица. Преди смятах, че хората заслужават живота който живеят, но
сега започвам да се замислям все повече над тази си мисъл. Достигнах до
заключението, че добри или не, хората заслужават добро бъдеще и че единственият
начин това да стане е администрацията да ни покаже доброто в хората. Да,

администрацията да ни покаже доброто в комшията ни, да ни покаже доброто в нас
самите. ДА ни докаже, че хората не си го заслужават и да започне и тя самата да мисли,
че винаги може да ни даде нещо по-добро. Идеал ли е да повярваме, че сме добри? В
коловоза, в който сме се вкарали е дори повече от необходимо да видим, че сме добри
и заслужаваме повече и това за мен се превръща в лична цел и идеал. Едно от многото
лица на администрацията е това, че тя е нещо като интрапсихичен процес, които е в
състояние да промени възприятието ни за околния свят и да придаде смисъл на много
на пръв поглед безсмислени или остарели процеси, които се смятат за ненужни, но
отговорът на въпроса какво ще стане ако премахнем пенсионното осигуряване няма да
е много красив примерно. Нямаше смисъл да пиша за електронно правителство и еуправление, за добри практики и т.н. когато на хората им липсва усещането в душата
да повярват в това, че са добри и че може и по-добре да се живее. Това усещане може
да се създаде. Това е моята визия за администрацията- да създаде усещане за общност
и то не каква да е, а добра и заслужаваща общност. Нека поне в един речник да пише :
„администрация- науката за управление“.
Книгата е „Времетръс“, авторът е Кърт Вонегът, но и Килгор Траут помага. Става
на въпрос за това, че времето е засмукано в миналото и всички хора ще изживеят
последните десет години от живота си повторно, ще повторят всичките си грешки и
успехи, ще родят децата си повторно и ще загубят близките си пак. Когато изтичат и
последните секунди от тези повтарящи се десет години свободната воля се развилнява.
А хората са вцепенени. Тогава се появява ПА – пост-времетръсна апатия. И Килгор
Траут започва да крещи : „ Събудете се! Събудете се! Пак имаме свободна воля. Работа
ни чака!“
Работа ни чака!
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