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ФОРМИ НА ВЛАСТ В СЕЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
И ОТНОШЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЯХ

Гл. ас. Илко Тодоров

Изучаването на властта и влиянието £ в селищните общности е популярно
в западната социология като „community power studies”. Началото на това науч-
но направление датира от 1920 г. в САЩ. При тези изследвания по-голямата
част от изследователите предпочитат да ползват термина общност (социална
или селищна), а не град или териториална общност, тъй като е по-широко по
смисъл и не води към идеи за географските аспекти на селището или простран-
ствени държавни структури. От друга страна, този подход утвърждава като
предмет на научното търсене социално-политическите процеси и отношенията
в конкретно социално пространство.

Целта на тази публикация е да представи основните форми на власт, съще-
ствуващи в границите на селищната общност, както и особеностите на обще-
ствените отношенията, произтичащи от многообразието на тези форми. Форми-
те на власт са доста по-задълбочено изследвани при малките социални групи.
Селищната съвкупност е голямо човешко образуваниe, т. е. друг вид общност и
това повдига специфични методологични въпроси, на част от които тук ще се
търси отговор.

Властта в социалното пространство

Вниманието към властта в селищните общности идва от две посоки. Първа-
та, че те са типични форми за съвместен живот на хората, където спектърът на
властовите действия е значително разнообразен, а социалните отношения, по-
родени от това, се проявяват във всичките си форми. По тази причина изводите
относно процесите в селищните общности лесно могат да се екстраполират
към властта в цялата система на обществото. Втората причина е, че въпреки
определящата роля на политиката формирана от високите центрове на власт в
обществото и държавата, политическият живот в селищата не се ограничава
само до допълващите действия на регионални или селищни политически систе-
ми. Тук често действат големи групи хора, влиятелни социални организации и
институции, като следствията от тази активност често имат значение за цялос-
тния обществен живот.

При опитите за дефиниране на явлението власт в границите на определено
социално пространство, изследователите често боравят едновременно с две
понятия – авторитет и власт. За тяхната обвързаност говори още Джон Лок –
Авторитетът и властта принуждават хората да спазват закона! Разбирането за
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авторитет най-общо е ориентирано към признаване на дадени заслуги или соци-
ална значимост на съответния субект.1 Много изследователи разглеждат авто-
ритета като едно допълнение към самото явление власт. Това налага необходи-
мостта в познавателен план да се прави ясно разграничение между власт и
авторитет. Властта е прякото влияние върху обекта, с цел неговото подчине-
ние. Авторитетът е друго – непряко, косвено влияние, макар и с подобна цел.
Наличието на власт и авторитет в единство означава, че имаме власт в дей-
ствие. Това е важно, тъй като действената власт притежава авторитет на прак-
тика, само ако нейните органи и институции функционират в съответствие със
законите, а взетите решения от тези органи могат да се изпълнят и се изпълня-
ват. Върху разглежданата диада определящо влияние има йерархията на соци-
алните позиции, които субектите на власт или носителите на авторитет вече
имат. Но връзката е и обратна – йерархията, постигната от отделен индивид
или социална група в системата на социалните отношения, е по-скоро резултат
от съществуването на властта и авторитета.

Чрез връзката власт – авторитет се проявява една от основните класифика-
ции на властта. При нея първият тип власт се определя като „власт на влия-
нието”. Тя съществува като следствие от способността на една личност или
социална група да въздействат върху поведението на другите, чрез особености
на своята социална същност, достойнствата, постигнатите до момента заслуги и
т.н. Теоретично този тип власт не се свързва с конкретен субект. Властта на
влиянието съществува институционално извън индивида или групата, които я осъ-
ществяват, един вид „сама по себе си”. Най-често в социалната практика източ-
ник на влияние е определена социална ценност, която подвластните, в своето съзна-
ние или поведение, свързват с качествата на конкретния субект на властта.

Вторият тип власт се определя като „функционална власт”. Най-важ-
ните характеристики на тази власт са насочеността и влиянието върху средата
(обекта). Като такава власт обикновено се приемат политическата или въобще
управленската власт, но която задължително следва да има фиксирано правно
основание и отговорност, за да бъде осъществявана. Само припомняме, че от-
носно видовете властово влияние, Макс Вебер говори за харизматична власт
(тя се основава на изключителните качества, които овластените притежават),
традиционна власт (тя се основава на собственото влияние, което имат власто-
вите институции) и правова власт (тя следва от действащата конституция и
законодателството).2

Всяко изследване на различните форми на власт в селищната общност
първоначално поставя основния въпрос – как при субектите, чрез които се реа-

1 Вж. Иванов, Д. Власт и политика и Управляващият елит. В: Политология. С., Университетско
издателство Стопанство, 2001; Властта. С., Университетско издателство, 1994, 2 изд.; Власт и
политика. С., Издателство на МНП, 1990; Властта: философско-социологически анализ. С., На-
ука и изкуство, 1985.

2 Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова.
М., Прогресс, 1990. с. 646-647.
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лизират тези форми в селището, на практика се осъществява дихотомията „власт
– авторитет”. Ако се обърнем към Емил Дюркем, който пръв анализира двете
явления в паралел, ще констатираме неговата категоричност – носител на власт
е държавата, а на авторитет – социалните групи.3 Тази идея произтича от упо-
рито защитаваната от Дюркем теза за необходимия плурализъм при политичес-
ката власт. Според него, в основата на обществото стои властта. Това, обаче,
той не свързва със самия носител на власт, т.е. нейния субект, а с обществени-
те отношения, които поражда властта. По тази причина Дюркем приема, че
множеството и разнообразието на формите на власт придават на явлението
плуралистичен характер. Така се осигурява колективност в обществените от-
ношения и произтичащата от това общностната солидарност. Без последното
обществото не може да съществува като единно, свързано цяло. Счита се, че
властта има пряка връзка и значение за този тип социални ситуации.4

Считам, че в отношенията си с властта хората в селището се водят най-
вече от своите интереси, като това е валидно, както за отделния индивид, така и
за социалните групи. Интересът към властта е доста противоречиво явление и
именно авторитетът осъществява компенсаторно въздействие, когато това е не-
обходимо. Отново на Емил Дюркем принадлежи идеята, че чрез властта е възмож-
но да се работи за ограничаване на наличните претенции на индивида, които мо-
гат да достигнат такива големи размери и нива, че да започнат да пречат на
общността. Това е особено валидно за големите селищните общности, където
социалните връзки между населението не са толкова тесни и ангажиращи за все-
ки индивид. Но мяра е необходима и относно подкрепата на колективизма, за да
не се застане срещу интересите на отделните индивиди в селищната общност.
Ако това се постигне, индивидът няма да търси само собствени цели при живота
си в селището, а ще разбере, че неговата дейност е инструмент, средство за
постигане на по-висшите, да ги наречем социални или общностни, цели. Така се
постига солидна личностна самооценка и съзнание за собствена значимост.5

Отговорите на въпроси как съществува социалната власт и кои са най-
разпространените й форми, са солидно разработени в придобилото вече класи-
ческо значение теоретично изследване на Джон Френч и Бертран Рейвън „Ос-
нови на социалната власт” (1959). В книгата си двамата изследователи класи-
фицират властните (властовите) отношения като особен вид социални връзки,
необходими и налични във всяка социална среда. Теорията на Френч и Рейвън
предлага най-широко известната класификация на видовете или формите на власт
(на старогръцки форма и вид имат общо звучене – „морфе”). Всички те съще-
ствуват във връзка с различни видове източници на влияние – нормата, награ-
дата, санкцията, въздействието, знанието. Така възникват адекватните им форми
на власт: легитимната, наградната, принудителната, референтната и експертна-
та.6 Разнородният характер на тези форми позволява при изследване на власт-

3 Durkheim E. Suicide. A Study in Sociology. New York,1951, р. 389.
4 Пак там, p. 36.
5 Durkheim E. A Study of Labor in Society. New York,1963, p. 73.
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та в селищните общности да се използва типичният за социологията подход за
търсенето на закономерни връзки между елементи в действителността с раз-
лично естество и произход.

Френч и Рейвън са психолози, но считат, че теоретичните основи на соци-
алната власт и социалното влияние е добре да се разработват, както от психо-
логията, така и от социологията, и от политическите науки. Според двамата
изследователи, властта и социалното влияние в една общност доказват взаим-
ната зависимост на всички в тези граници, за да съществува и функционира
тази общност. Промяната във всеки елемент може да доведе до промяна и във
всеки друг или дори в цялото. „Величината на властта” по Френч и Рейвън са
правомощията, които субектът на власт е в състояние да приложи при отноше-
нията си с другата страна.7

Изследванията на Френч и Рейвън на практика доказват наличието на всич-
ки форми на властта в малките социални групи. Апробирането на разработени-
те от тях форми към големи социални общности и групи хора, каквито са се-
лищните, изисква да се направят няколко методологични уточнения. Първо, при
този опит приемам, че властта и в селищната общност е способност да се влияе
на хората, които са в състояние на зависимост от тези, които властват. При-
емам, че тази способност не винаги се осъществява на практика. Кметът или
други функционери на местната власт притежават значителен потенциал да
въздействат на населението, но в ежедневието си те упражняват само част от
този ресурс. Второ, въпреки обстоятелството, че целите на властта зависят от
нейния субект, струва ми се, че не във всеки момент и не винаги тази връзка е
налице, и то в линеен порядък. Така например, колега или съсед, или приятел,
чрез своя авторитет често имат власт, за да окажат влияние върху мнението на
определен индивид, ако той е зависим от тях или защото разчита на тях. Трето,
споделям позицията, че в селищната общност властта присъства на всички
нива на социални отношения, както и между тях. Тук се имат предвид множе-
ството съществуващи формални и неформални нива на социални връзки между
населението на селището, които се пораждат от ролите, чрез които хората се
включват в различните социални организации за съвместен живот.

През 1982 г. Пол Херси и Кен Бланшар8 обосновават още две форми на
властта, а именно информационната и комуникационната. Това е доразвитие на
класическите пет форми, под влияние на новите социални условия и най-вече
иновациите в информационните технологии. Търсенето на общи характеристи-
ки между седемте форми на власт, според източниците, които ги пораждат води
до диференцирането им в две групи. Считам, че общ генезис на първата група
форми е позицията, от която се осъществява властовото въздействие, а на втора-
6 French J.R.P. Jr., В. Raven. The Bases of Social Power // Studies in Social Power / ed. by Dorwin

Cartwright. Ann Arbor: University of Michigan, Institute for Social Research, 1959. рр. 150-152.
7 Ann Arbor: University of Michigan, Institute for Social Research, 1959. р. 160-165. 7. French J.R.P.

Jr., Raven B. The Bases of Social Power // Studies in Social Power / ed. by DorwinCartwright.
8 Вж. Hersey, P., and Blanchard, K. Management of organizational behavior. Englewood Cliffs, NJ:

Prentice-Hall., 1982.
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та – качествата на самия индивид или група, като субекти на властта. Има осно-
вания да се говори и за друга, втора класификация на властта, а именно, според
социалните средства, използвани за налагането й, като това са функциите на съот-
ветната социалната организация и управленското й влияние. В практиката влас-
товото въздействие почти никога не се ограничава до един източник. Упражнява-
нето на власт много често разчита и на двата вида източници едновременно, с
което се придава още по-голяма сила на търсеното въздействие върху хората.

Интересен теоретичен продукт се получава, когато се съчетаят в един общ,
да го наречем „квадратичен модел на властта”, посочените две класификации на
явлението – тази според източниците на власт (позиционната и личната власт
– вж. горната част на модела) и тази, според средствата на власт (функционална-
та и властта на влиянието – вж. долната част на модела). В четирите квад-
ранта на модела намират място и седемте форми на власт, тъй като те са носители
едновременно на характеристики и от двете класификации на видовете власт.

Типологизация на формите на власт характерни
за селищната общност

Съзнание Мнение

Идентифи-
кация

Нормативна
Референтна

Комуникационна

Позицията

Източници
на власт

Субекта

Функцията

Средства за
власт

Влиянието

Експертна

Санкционираща

Наградна
Информационна

Поведение
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В центъра на модела са четири обществени явления, които имат пряка връзка
с властта в селището. Както при повечето социологически взаимодействия в об-
ществения живот, те са едновременно условие, но и следствие от властта. Обще-
ственото съзнание и общественото мнение са субективната съставка/резултат от
взаимодействията, а социалната идентификация и особено социалното поведение –
проекция на властта в живота на всеки индивид или група в селището.

Основата на властта в селището са отношенията между населението и
специализираните институции на публичната власт. Този тип официални отно-
шения определят разнообразието на съществуващите форми на явлението и
ефекта от тях в живота на селищната общност. При този анализ е важно с
приоритет да се имат предвид трите форми, които осигуряват съществуването
на позиционната власт (вж. лявата страна на модела). Законовото влияние
на институциите на власт в селището се основава на правото или пълномощия-
та А (институцията) да изисква социалноотговорно поведение, т.е. подчинение,
от Б (населението или групи от него). Изследвания показват, че законовата власт
най-често се детерминира от три групи фактори. Първата – това са ценностите,
произтичащи от наличната култура на социален живот в селището и общество-
то. Втората – традициите и доминиращото отношение към социалните структу-
ри. Тук от особено значение е субординацията на отношенията и формираната в
тази връзка социална йерархия в селището. Ако гражданинът Б или групата
приема длъжността и влиянието на служителя в институцията А, това означава,
че приема неговата законова власт. По същество това е възприемане не на
личността или личната власт на служителя, а тази на неговата позиция, произ-
тичаща от длъжността му. Третата група фактори са пълномощията на законо-
во определените представители на институцията. Но тук следва да се уточни,
че влиянието на А е законово представителство, а не лична воля на съответния
неин представител. На този представител са му дадени права от човек или
управленско ниво, на което той самият е подчинен в субординацията на А.

Както в малките социални групи, успешно изследвани от Френч и Рейвън,
и в селищната общност съществува власт, която се основава на очаквано на-
градно възмездяване на подчинението. Това е страна от властта на официални-
те институции, чрез които се осъществява социалното управление на територи-
ята. При тези случаи А осигурява или е обещала да осигури на Б благата, от
което Б се нуждае и които с стреми да получи. В същото време откриваме и
властово влияние, което се основава на въздействието на А върху Б, чрез сан-
кции, наказания или заплаха за такива въздействия.

Формите на лична власт (вж. дясната страна на модела) също приемаме
за типични в живота на селищната общност. Субектното влияние на отделни
хора върху останалите в общността не винаги е свързано със съществуването
на техни официални позиции в живота на селището или материални ресурси, до
които те имат достъп. Това, което притежават тези хора и което ги прави влия-
телни, е тяхната лична сила. Тя има за източник на съществуването си уникал-
ните характеристики на човешката индивидуалност, изграждащи личността на
носителя на тази специфична власт. В този смисъл, особено място имат уваже-
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нието и възхищението, което тези хора предизвикват в останалите и тяхната
впечатляваща компетентност относно определени страни на съвместния жи-
вот. В тази посока, например, са разбиранията за влиянието на експертната
власт. Доколкото А се възприема от Б като експерт в определена професионал-
на дейност или на социалното управление в селището, влиянието се основава на
убеждението от страна на Б, че А имат специални способности, без които Б не
може да вземе компетентни решения за своето поведение или съвместния си
живот с другите.

Видовете власт в общността и социални връзки,
възникващи на тази основа

Седемте форми на власт в селищната общност успешно могат да бъдат
представени и разбрани чрез разкриване на взаимодействието между два науч-
ни аспекта, които се съдържат във всяка форма. Това са социалното и правното
начало в тях. Самата общност е носителят на социалното и традиционното,
докато институциите на местна и държавна власт са представителството на
формалното, правно начало на властта в селището. При всяка от формите на
власт в селищната общност, съотношението между обичайно и официално имат
своите особености и по различен начин оказват влияние върху отношенията
между хората по повод на властта в съвместния им живот. Социологическата
проекция, която дава представа за посоченото взаимодействие, при всяка от
властовите форми, изглежда доста различно.

1. Легитимната (нормативна) власт. Колективните дейности на хората
изискват те непрекъснато да си сътрудничат не само в малките социални гру-
пи, но и в по-широки граници. Това е особено важно за селищния начин на живот.
Общите цели и социалният контрол, който ги съхранява, изискват поведението в
общността да се осъществява в границите на приетите от всички норми на
живот. Властта, произтичаща от тази ситуация, се определя като легитимна.
Най-важната характеристика на легитимната власт във всяко селище е, че тя
се основава на нормативния натиск върху хората, проявяващ се като следствие
от силната институционализация на техния съвместен живот. За Макс Вебер
властта е способност да се стимулира в подчинения възприемането и изпълне-
нието на разпоредбите, независимо от съпротивата срещу тях. С други думи,
това е формиране на отношение към властта, че тя е законна и морално приета,
че има авторитет.9 В социологически аспект, развитието на легитимността по
отношение на публичната власт е важен индикатор за достигнатото ниво на
зрелост и организираност на живота в селището и отношенията в общността.
Що се касае до юридическата страна на легитимността, това е друг аспект.
Прието е, че понятието „легитимност” идва от латинската дума „legitimus”,
като с нея най-често се отразяват характеристики на властта като приемли-
вост от хората, търпимост, дори справедливост, според общественото мнение.
Тук най-важната страна на понятието са връзките на институциите на властта с
9 Вж. Weber M. Basic concepts in sociology. New York: The Citadel Press, 1962.
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правото. Става дума за това, кое дава право на тези органи да осъществяват
власт в селищата на държавата, както и да осъществяват при необходимост
принуда спрямо населението.10

Политическата и публичноправната функции на местната власт са едни
от най-интересните теми за социологически изследвания и анализи на властта в
местна проекция. Причината е, че действията на институциите на местна власт
са пряко свързани с появата и отстояването на интересите в селищната общ-
ност. За социологическото познание във всяка изследвана система социалният
фактор е водещ по значение за нейното съществуване и функциониране.

Относно селището, това значение се определя от обстоятелството, че ин-
тересите на човешката общност в него е базис, както на всички обществени
явления, така и на административно-териториалното устройство и управление
на отделното селище, общината и на държавата като цяло. Трайното присъствие
на хората на определена територия я прави не толкова част от националната
територия, колкото социално пространство, на което се осъществява съвместен
живот. Населението на селището не е хомогенна социална съвкупност. За соци-
ологията на общностите, броят на населението в отделното селище или по-го-
лемите териториални структури не е важен. В публичноправен аспект, обаче,
масата население е важна с това, че от броя на хората зависят определени
обществени роли, свързани с властта, като броят на хората в институциите на
местна власт, административно-териториалното райониране на страната, фи-
нансовите отношения с централната власт и още ред икономически и социални
реалности на управлението по места. На основата на своите граждански права
и задължения, всеки жител на съответното селище може да участва по различ-
ни начини в публичния живот на своята селищна общност.11 В социологически
аспект, обаче, при изследване на селищата на преден план излизат не правата и
задълженията на индивидите и социалните групи към властта и съгражданите,
а въпросите, свързани с техните интереси.

Социологията на общностите отделя особено внимание на обстоятелство-
то, че връзката между местната власт и населението е опосредствана чрез
интересите на хората. И точно тук се проявява един доста сериозен проблем.
Масово е прието, че институциите на местна власт са социално средство, чрез
което може да се отстояват и защитават интересите на хората, населяващи
територията на общината.

Задължителността на правните норми, които тези институции на власт след-
ва да спазват, има за основна цел създаването на ред при съвместния живот на
хората, но и синхронизиране на техните интереси. При регулацията на властови-
те отношения в селището, с което се цели въпросното синхронизиране, възник-
ват обективни и субективни причини за конфликти с различна дълбочина и ин-
тензитет. Вярно е, че преодоляването им не е чуждо, както на правното регули-
ране, така и на традициите на селищната общност. Но точно тук възниква про-

1 0 Вж. Сивков, Цв. Общината. С., Сиби, 2002, с. 9.
1 1 Вж. Сивков, Цв. Участие на гражданите в местната власт. С., СУ „Св. Кл. Охридски”, 2000, с. 76-102.
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блемът! В конкретни ситуации правната теория се затруднява как да борави с
понятието интерес. За правистите интересът не може да съществува извън или
противно на закона.12 В този смисъл те дори използват постановки като „закон-
ни интереси”.13 Така възниква сериозно противоречие, свързано именно с леги-
тимността на местната власт. Значи ли, че нарушението на закона от определен
представител на местната власт, или дори орган за управление, е нещо насоче-
но срещу интересите на всички хора? Законът се стреми да урежда по общ
начин правата и задълженията на населението, което би трябвало да означава
еднакво действие на правните норми за всички. Факт е, обаче, че това често не
устройва част от цялото население и то се активизира за борба в своя полза.
Ако на тази основа се започне правен спор, нещата изключително се усложня-
ват. Само гражданската дисциплина и съзнание не гарантират, че няма да за-
почнат социални конфликти, които почти сигурно ще засегнат легитимността на
местната власт. Доколко в подобни ситуации е меродавно правното тълкование,
че за интерес може да се говори само тогава, когато с определени действия на
властта се търси положителен резултат.14

Вероятно е прав проф. Сивков, че за интерес на местната власт, противо-
речащ на селищните общности или населението като цяло, не може да се гово-
ри. Но е прав само от юридическа гледна точка, тъй като, според мен, в такава
ситуация, от социологическа гледна точка, възниква парадокс. Излиза, че при
публичната власт може да възникне проблем за известна несъвместимост между
правата (като правна норма) и интересите на хората. Така интересите могат да
се приемат като ненормативно продължение на правата, като съществуваща,
но негарантирана публична възможност за външна защита на интересите на
хората от страна на местната власт. Считам, че за тази власт изводът е не
само валиден, но и особено актуален за сферата на местното самоуправление в
България сега и в същото време, недостатъчно изяснен.

Легитимната власт на индивида е нещо друго. Тази форма на власт, кога-
то субектът на въздействие е отделен индивид, се извлича от неговата позиция
в организацията. Основата на този тип власт най-често са социална йерархия,
културна норма или организационна структура. Легитимната власт на индивида
от позиционна гледна точка е съставка от съдържанието на всяка негова роля в
общностния живот.

Легитимната власт има една особеност, която винаги следва да се има
предвид от нейния носител. Ако той загуби длъжността или позицията си, тази
форма на власт незабавно изчезва. Основание за това е, че хората в селището
са повлияни от силата и възможностите на позицията, а не от действащия чрез
нея субект. Освен това, легитимната власт се ограничава до ситуации, в които
другите приемат, че носителят на власт има право да влияе. Така директорът
на полицията в селището, ако нареди населението да не нарушава територия, на

1 2 Сивков, Цв. Общината., С., Сиби, 2002, с. 177.
1 3 Пак там, с.179.
1 4 Пак там, с.181-189.
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която неговите подчинени предотвратяват престъпление, тълпата най-вероятно
ще го послуша. Но едва ли със същата готовност ще се приемат думите на
този човек, ако той се опитва да съветва своите съграждани например, къде да
влагат парите си.

2. Наградната власт. Тази власт се основава на способността на вла-
стващия да възнаграждава желано от него поведение на подчинения. Психоло-
гически това е лесно обяснимо, тъй като човек се подчинява на другите, защо-
то за това може да получи нещо приятно или необходимо. В социологически
аспект това е обмен на поведение срещу възнаграждение. Според теорията за
размяната на Джордж Хоумънс,15 едно социално действие е много по-вероятно
да се случи, ако този, който го осъществява, получава по-често награда. При
положение, че този стимул (възнаграждението) вече е бил използван и е познат,
действието на властващия ще бъде ценност за извършителя, тъй като достиг-
натата ценност също е награда, както и ако са избегне наказание.

В селищната общност наградната власт произтича отчасти от легитимната
власт на институциите. Институциите на властта са тези, които на практика раз-
полагат с лостовете на наградната власт. Това се проявява в техните правомо-
щия да дават отличия, награди, да удостояват със звания, да променят заплаща-
нето на работещите в органите на власт или да подпомагат финансово и матери-
ално гражданите. Проблем при наградната власт е, че този тип стимули за соци-
ална активност или за подчинение са определени официално и разпоредителят с
тях не може да ги променя. От друга страна, прекаляването с честотата или броя
на наградените, също не допринася за засилване на властовите позиции. Положи-
телният ефект от наградната власт е, че влияе върху хората, като им внушава
какво е очакваното от тях поведение и така предотвратява негативни резултати.
Наградната власт най-силно мотивира хората в социалната организация. Този
аспект на властовите отношения е особено важен за управлението на селището.
Той може да се използва като цялостна стратегия за социалното управление. Усе-
щането за справедливост и изпълнен дълг от страна на властта към селищната
общност е фактор от особено значение за съвместния живот на хората. Но след-
ва да се разбира много добре и обратната рефлексия. Наградната власт може да
се превърне в източник на конфликти, ако възнаграждението се използва като
единствена разменна стойност на власт срещу подчинение от хората.

3. Принудителната (санкционираща)власт. Принудително влияние има
тогава, когато притежателят на власт може да окаже въздействие върху други,
чрез използване на наказание и/или заплаха. Принудителната власт е допълне-
ние на легитимната власт, тъй като се основава на една особена способност на
властващия, а именно, да санкционира (накаже) или да предотврати получава-
нето на награда от някого. В основата на санкциониращата власт е страхът от
принуда (насилие) или санкция. По тази причина се счита, че при тази форма на
власт силата й се определя от степента на заплаха, която може да се внуши и
респективно, готовността за подчинение на тази заплаха.
1 5 Фотев, Г. История на социологията, т. ІІ. С., Труд, 2002, с. 482.
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Наградите и наказанията са мощни мотивационни инструменти в социал-
ния живот. Все пак, имащите власт се чувстват значително по-комфортно, кога-
то награждават, отколкото когато наказват. Добре се съзнава, че санкцията,
като лост за управление, лесно може да предизвика неудовлетвореност в под-
чинения и различни негативни последици в личен или социален план. Заплахите
и наказанията са общи инструменти за принуда. Те са свързани с отнемане на
привилегии, дори права или налагане на задължения, които са нежелани от под-
властния, без значение дали е отделен индивид или група хора. Санкцията е
последна стъпка в налагането на власт. Това се обеснява с обстоятелството,
че принуждаващата власт е твърде близка до силовото въздействие и принуда-
та, които понякога е доста трудно да се различат. В селището за трайни санкции
с отрицателно въздействие и особено в широки социални граници, изобщо не
може да се мисли, макар че в исторически план са познати различни властови
стратегии, основани изцяло върху сила и принуда. По тази причина, при властта
спрямо населението са валидни единствено индивидуални санкции и то при со-
лидно аргументирано нарушение на законовите рамки.

В социална проекция санкцията се възприема, само ако има възпиращ или
предпазващ характер, но не и като последващо действие на възмездие. Това е
твърде деликатен момент при социалното управление. Социално поносима е
заплахата с наказание, която почива на общоприет ред. Това е същността на
принуждаващата власт. Всъщност хората реагират не на самата санкция, а на
нейната строгост, която ги поставя в състояние на неравенство спрямо други-
те. Съществуването на такъв тип неравенство и емоционално, и социално, се
счита за неприемливо, тъй като фактически то поражда санкциониращия ефект.

Втората част на модела включва тези форми, чрез които се изявява лич-
ната власт. Това са референтната, експертната, информационната и властта на
социалната комуникация.

4. Референтната власт. Референтната власт е власт на привличането. Ре-
ферентно влияние има тогава, когато неговият субект е одобряван от другите. Тези
хора притежават способности или лични качества, които се харесват или желаят.

Референтната власт е силна по две причини. Първата е, че тя произтича
от желанието на подвластния да се идентифицира с властта на референта. Со-
циалното и индивидуалното сравнение е решаващо за да съществува влияние-
то. Осъществявана чрез механизма на личното влияние, тази власт завладява
съзнанието на подчинения и с това сериозно въздейства на мислите и поведе-
нието му. Не е случайно твърдението, че харизматичните личности имат най-
вече референтна власт. Възприемането на такава личност, като фактор за обща
промяна, създава доверие в способностите му, тъй като той кара другите да се
чувстват добре и да имат увереност за помощ от негова страна. Втората причи-
на е, че при съвместния живот всеки може да бъде харесван, независимо от
социалната му позиция. Например, приятелските междуличностни отношение в
селището често създават възможност неформалните отношения между хората
да се разпрострат и в границите на официалната организация на живота.
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Проблемите около референтната власт произтичат от това, че влиянието
се постига сравнително лесно, ако е налице подходящият носител на ценените
личностни качества. Във връзка с това, придобитата власт не поражда отго-
ворности, защото субектът й като че ли получава възможността да влияе наго-
тово, без ангажимент. При липса на почтеност и честност, това може да доведе
до злоупотреби.

Референтната власт в селищната общност се проява по-ясно в конкретни
ситуации. Става въпрос за поява и действие на авторитетът като явление. Това
е доста динамично явление и обикновено има връх именно в ситуации, когато
всеки разполага с възможността да действа, но решението или целта се пости-
га само с обединени усилия или общо. Тогава е необходим център, пример, им-
пулс, лидер, които да дадат изява на авторитетното влияние. Силата на рефе-
рентната власт в селищната общност зависи от силата на идентификация на
всеки и всички в тези граници с останалите, което пък е следствие от нивото на
колективно съзнание в съвместния живот.

5. Експертната власт. Експертната власт е власт на авторитета и про-
фесионалната компетентност. Експерт е индивид, който има специална инфор-
мация или умения, които могат да доведат до организационни стойности. Всеки
се влияе от експертността като човешко качество, дори ако това се отнася
само до конкретно действие, с което се превъзхождат другите. Експертът по-
лучава социално признание на основа на доказани в практиката способности.
Именно това превъзходство респектира и оказва властово влияние. Социална-
та стойност на експерта е в неговата трудна замяна при съвместния живот.

Характерно в индивидуален аспект за експертната власт е, че с времето
тя се умножава, тъй като се засилват знанията, опита и уменията на експерта.
Авторитетът при експертната власт е доказана способност да се упражнява
влияние. Но има и нещо друго важно. Това е социалната среда – човек става
авторитет не само когато притежава дадени черти или качества, а защото око-
ло него има хора, които имат нужда, отдават доверие и признават тези негови
качества, като ценни за общността. Това означава, че няма авторитет въобще,
а това е нещо конкретно.

Експертната власт е ценен актив за всеки индивид, заел социално-отго-
ворна позиция. Експертната власт е добра основа за социално сътрудничество,
тъй като индивид или група хора, притежаващи това средство за въздействие,
бързо се възприемат за партньори или консултанти. В крайна сметка, не лично-
стта е важна за търсещия позицията на властта, а знанията на експерта и пра-
вото му да реши проблем на очакващия това.

6. Власт на информацията и социалната комуникация. Информаци-
ята е средство, чрез което може да се установи, както позиционна, така и лична
власт. Всеки властващ или управляващ субект разчита на информация. Тя се
добива по различни канали. Този, който притежава социална позиция, от която
осъществява властта си, разчита главно на официалните канали, част от които
той сам си създава. При личната власт каналите са по-многобройни, като включ-
ват и неформалните такива. Най-важно при ползването на информационната
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власт е възможността да се контролира информационният поток и неговата точ-
ност. Човекът, в която и да е социална организация, с най-достоверна информа-
ция, е в най-изгодната позиция да ползва нейната сила.

Социалната комуникация между хората също се приема за властови фак-
тор. При това, няма особено значение дали социалната връзка е двустранна,
т.е. междуличностен тип комуникация или от типа индивид-група. И двата вида
комуникация са типични за социалната организация, а значи и за селищния жи-
вот. Връзките са не само по хоризонтала или вертикала на социалните структу-
ри и групи в селището, но и извън неговите рамки.

Заключение

Присъствието на властта при всички социални взаимодействия, я прави
източник на най-разнообразни обществени отношения. Два вида от тези отно-
шения са особено важни за връзката между местната власт и интересите на
населението. Това са социалното поведение на хората в селището и тяхното
обществено мнение. Общото между тях е вербалният характер на техния про-
изход и изява. Социалното поведението на хората в селището е най-важната им
социална роля, основополагаща различните форми на власт в селището. Об-
менът на информация между хората дава живот на общественото мнение. То е
особенно мощен инструмент за въздействие върху индивидуалното и колектив-
ното поведение в общността. А се знае, че влиянието е основният механизъм
на властта.

FORMS  OF  POWER  IN  THE  SETTLEMENT  COMMUNITY
AND RELATIONS  ENSUING  FROM  THEM

Chief  Assist.  Prof.  Ilko  Todorov

Abstract

The publication presents an attempt at approbating different forms of power, typical of
the small social groups, to the system of social relations constituting a big community, such as
that of the settlement. With the help of two classification schemes on the origin of the different
kinds of power in the relations between people, there are given the principal characteristics of
seven of the forms of power in the settlement. There are sought natural connections and
consequences between the population and the institutions of power. There are shown issues
and situations, which are typical of the rise and development of power relations in the
functioning of the settlement, as the most typical form of social life.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
6 2

ФОРМЫ  ВЛАСТИ  В  СООБЩЕСТВЕ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ
И  ОТНОШЕНИЯ,  ВЫТЕКАЮЩИЕ  ИЗ  НИХ

Гл. асс.  Илко  Тодоров

Резюме

В настоящей публикации предпринята попытка апробирования различных форм
власти, характерных для малых социальных групп, применительно к системе социальных
отношений, создающих большое сообщество, каким является сообщество населенных
пунктов. При помощи двух классификационных схем возникновения различных видов
власти в отношениях людей сделаны основные характеристики семи из форм власти в
населенном пункте. Ведется поиск закономерных связей и следствий между населением
и институциями власти. Показаны проблемы и ситуации, типичные при возникновении и
развитии отношений власти в функционировании населенного пункта, которое является
наиболее типичной формой социальной жизни.


