
4 5
Статии

КУЛТУРАТА КАТО „СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН”
МЕЖДУ СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

И НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

Проф д-р Петко Близнаков

Това е комплексен проблем на строителния бизнес, който осъществява на
практика връзката и взаимодействието между икономическите, финансовите,
архитектурните, строителните и техническите науки и който изисква социоло-
гически подход при тяхното изучаване и използване. Класикът на американс-
ката икономическа наука, Лудвиг фон Мизес определя, че в икономическата
област действат трима агенти – СПЕСТИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРЪТ И ПРЕД-
ПРИЕМАЧЪТ, които са тясно свързани помежду си.1 Спестителят акумулира
капитал. Неговото поле e банката. Инвеститорът внася капитала в някоя от-
раслова сфера – тя е пространството на негово действие. А строителният пред-
приемач материализира неговата стойност, главно във формата на недвижима
собственост – жилища, предприятия, съоръжения, пътища и други инфраструк-
турни обекти. Така задача на неговата дейност става увеличаването на обема
и повишаването на стойността на собствеността и богатството на обществото
в лицето на частни лица, икономически сдружения, държавата и други обще-
ствени субекти.

Предприемачеството е в основата на пазарното стопанство. То е
началото на всички отрасли на икономиката. Предприемачът навлиза в стопан-
ството като едноличен собственик със своя труд, знания и умения. Той работи
с чужд капитал - заемен или инвеститорски. Основен мотив за неговата сто-
панска дейност е печалбата и независимостта в работата. Той произвежда фак-
тори или ги комбинира за ново производство. Той е не само икономическа, но и
творческа личност. Работи за своя сметка и своя отговорност. Така той се
чувства принадлежащ, към обществото и отделните общности, а не подчи-
нен на йерархията на държавата или монополите. Това прави личността му
свободна и инициативна, а труда му – високопроизводителен и ефективен.

Пазарът прави предприемачеството основен метод на стопанска дейност
във всички отрасли на икономиката, а предприемачът – негов главен агент, като2

често го смесват с посредника. Това е неправилно. Посредникът се вмества

1 Мизес,  Л.ф. Антикапиталистическото мислене. С., 2008.
2 П. Близнаков, П. Предприемачът – нов субект в нашата икономика. Известия, ИУ – Варна 1991,

кн. 1; Коев, Йордан. Предприемачеството–теория и приложение в България. Варна, 1996; Осно-
ви на предприемачеството. Варна, 2002; Предприемаческата идея. Варна, 2005; Въведение в
предприемачеството. Варна, 2013.
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между стопанските агенти и понякога ги измества от пазара и внася в него спеку-
лата. Той използва хитростта. Предприемачът заема свободна ниша на пазара,
произвежда нов продукт и задоволява нова потребност и нов потребител. Той е
откривател, защото използва разума си. Предприемачеството е родово понятие.
Видовите му отличия носят наименованието на отраслите, в които навлиза – инду-
стриално, търговско, транспортно, строително и др. Всяко от тях има своята специ-
фика, с която трябва да се съобразяват всички негови деятели, за да са успешни.

Строителното предприемачество е основна стопанска дейност, която
се обособява като самостоятелен отрасъл. То е в началото на всички други
отрасли. Като субект на дейност, то е многопосочно; свързано е главно с не-
движимата собственост – негов основен обект. Създаването на такава връзка
е продължителен, сложен и труден процес поради факта, че недвижимата соб-
ственост, като материално-веществена по природа, е обгърната от гъста мре-
жа от собственически – лични и обществени, интереси, от икономически, соци-
ални, административни, културни и други отношения, въплътени в образа не на
едно лице, между интересите на които трябва да се постигне съгласуваност.
Това е връзка между две разнородни по характер субекти, изискващи „гъвка-
ва широка съединителна тъкан“. Съединителната тъкан между разнородни-
те обществени явления се осъществява от културата. Културата е втъкана3 в
човешките дейности, осигуряваща взаимодействието между новаторство и тра-
диции. Днес много хора разчитат на парите като единствено средство за взаи-
модействие между тях в дейностите им. Но парите са посредници, които имат
самостоятелна роля в строителството, не са непосредствена част от строител-
ния продукт. Някога, в занаятчийския период на строителството, двата субекта
на дейността, майсторът строител и собственикът на имота, осъществяваха
непосредствена връзка на основата на морала, въплътен в „честната дума“.
Тя бе „съединителната тъкан“ в строителството. Днес тази връзка е основана
на финансовите взаимоотношения и множество официални документи, чрез ко-
ито поръчителят и изпълнителят сключват сделка с по-широко социално
съдържание. Често сделките се извършват от колективни субекти. Предприе-
мачите излизат обединени във фирми със собствен капитал, с готов производ-
ствен колектив от архитекти, строителни инженери, техници, майстори, общи
работници, ученици и други специалисти, с различни равнища на знания, тип
култура, морал и психика Те работят по системата на разделение и коопериране
на труда, които водят и до противоречия. Парите, които се движат между тях,
осъществяват механична по характер връзка във фирмата. Културата, със сво-
ята невидима част,4 леко преодолява тези противоречия и прави фирмата со-

3 Понятието „втъканост“ отразява органичен процес, откъдето и категорията „тъкан“ – елемент на
органична система. Механическа връзка се изразява с понятието „вграденост“. Културата се
втъкава, не се вгражда.

4 Невидимата част на културата се изразява във възгледи, отношения, емоционална и естетическа
нагласа, стил на мисленето и др. под. Видимата обхваща – езика, облеклото, поведението, ритуа-
ли, символи.
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циално-органична система. Именно тази невидима част е втъкана в личността
и придобива чертите на съединителна тъкан. Това е социологическа катего-
рия, която отличава социално-органичните системи от механичните.

И поръчителите често са колективи на жилищни кооператори, на акцио-
нерни и други стопански и нестопански дружества, учреждения на държавната
или общинската власт. Те подпомагат или утвърждават договорните изисква-
ния и спазването на обществените условия. Чрез тях в тези отношения са въвле-
чени общините и някои държавни и обществени учреждения, банки и брокери и
други институции и лица. Те обикновено са носители на бюрокрацията, на ко-
рупцията и рекета и в строителната сфера. Противодействие на тези пороци е
формирането на съвременно, действено равнище на култура – личностно и ко-
лективно-групово. Защото не са редки случаите, когато недоразумения и про-
тиворечия пораждат конфликти и сриване на строителния процес. А и строител-
ството, преминало вече равнището на научно-индустриална организация и на-
влизащо в социално-културното равнище на икономиката, осъществява нестан-
дартна, събирателно-производствена дейност, с уникални крайни продукти, също
изисква носители на по-висока духовност. Колкото по-сложна е стопанската
дейност, от толкова по-богата душевност се нуждаят нейните деятели.

Като широка икономическа дейност, днес строителството е свързано със
съвременната духовност на обществото. То е обусловено от по-високото равни-
ще на художествената култура и съвременното изкуство и изисква от своите
деятели да бъдат на равнището на своето време. Днес културата е тясно съче-
тание на знания от науката и отношение от изкуството. Това прави деятелите на
строителния бизнес сложни социално-професионални фигури, които обединяват
в личността си елементи от знанията и уменията на строителния инженер и
архитекта, аналитичното мислене на икономиста и финансиста, на математика
и компютърния специалист, придобиват развита емоционална култура от общу-
ване с изкуството и социални знания и опит за организация и управление на
трудови общности. Трябва да серазбира езикът на широк кръг специалисти.
Това прави строителя своегорода енциклопедист. Науките, особено в строител-
ството, се нуждаят от връзка една с друга, „както са свързани струните на
арфата, за да звънят в синхрон с мелодията на песента“, казват наукове-
дите. Именно тази широта в знанието прави строителите комуникативни лично-
сти. Те по-лесно се приспособяват към хората с които работят, към многообра-
зието на своите обекти – формите на недвижимата собственост. Широкият
профил на образоването, особено на висшето, не е инструктаж за специални
дейности, а обучение на културата на мисълта, развитие на интелектуални спо-
собности, необходими за интердисциплинарни и интегративни, нестандартни
подходи в дейностите на строителя.5

На основата на научните знания, строителният предприемач трябва да може
да формира новаторски, но реални идеи. Безидейната личност не може да стане
предприемач. Обикновено българският предприемач най-напред търси пари за
5 Българските бизнесмени търсят практически подготвени личности, западните – умни!
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своята фирма, а европейският и американският предприемачи излизат на паза-
ра с идеи и тогава търсят пари за осъществяването им.6. Идеите пораждат
инициативност и предприемачески дух още в младия човек. Щом приемаме,че
предприемачеството е „дух“, то не може да се появи без култура. „Културата е
обективен дух, осъществяване на вечни идеи: Субективният или човешкият
дух е специфична способност на хората за съзерцание на идеи, за полагане на
цели, за задаване на норми“, пише големия германски икономист и социолог
Вернер Зомбарт.7 Особено на естетически норми.8 Културата се придобива, не
се наследява. Някои я определят като софтуер на ума.9 Образованието, което
формира основите на културата, за сега насажда главно дух на дисциплина,
която е необходима главно за изпълнителите на задачи. Идейният и волевият
компоненти, които не са засегнати, са необходими на предприемача, защото в
повечето случаи дейността му е насочена към неизвестността и риска. Строи-
телството преминава през много трудности. Предприемачът трябва да има ярко
въображение да мисли с варианти, да притежава умение да се преустройва в
хода на строителството. Това повишава престижа му и съответно го понижава,,
когато прехвърля трудностите на своите клиенти. И сега е нужен висок морал в
предприемаческата дейност, който стабилизира културата на личността и на
общностите. И двете осигуряват повече клиенти и контрагенти на предприема-
ча и по-висока конкурентна способност на фирмата му сред другите строител-
ни фирми. Всеки млад човек не бива да чака друг да му формира предприема-
чески качества, а трябва да се самовъзпитава, „като води битка със себе си“,
както казват педагозите. Основата на самовъзпитанието е любовта към книга-
та и поглед в бъдещето. Те ни водят към култура на идеите и са критерии за
тяхното равнище.

Изграждането на такава личност изисква сложно и продължително обуче-
ние и възпитание, както и усвояването и продължаването на традиционното на-
следство на предшествениците. В началото на този процес на формиране на
култура у строителя стои образованието със съответните социални и хумани-
тарни дисциплини. Духовният живот трябва да бъде изпълнен със запознаване-
то и преживяването на творенията на изобразителното изкуство, на художе-
ствената литература, на музиката, театъра и др. Добрите строителни предпри-
емачи развиват творческото си въображение и с него синтезират признаци от
тези култури в една обща фирмена култура, култура на отношенията, с която
внасят бодрост в социалната атмосфера на обществото – условие за тяхната
успешна стопанска дейност. Културата не е само знание, но и умение да се
прилага това знание на практика. при различни условия. Сложността на строи-
телните обекти изисква модерни строителни фирми. Те, без да губят предприе-

6 Българинът казва: „Ти ми дай пари, а не ме питай какво ще ги правя!“ Първо пари, после идеи.
7 Зомбарт, Вернер. Разбирането. Сп. Социологически проблеми, 2003, кн. 3-4, с. 229.
8 Симптоматично е съдържанието на петия форум „Архитектура търси култура“, проведен в

София, ХІ, 2012.
9 Генов, Юлиян. Защо толкова малко успяваме? С., 2004.
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маческата си характеристика, стават центрове на широко професионално мис-
лене, обвеяни от съвременни културни, научни и технически идеи. Те формират
съвременна културна атмосфера, необходима за динамиката на строителното
производство и справяне с трудностите в него. С културата си строителят по-
лесно се сдружава със стопански фирми и с клиентите им, пред които излиза на
пазара на недвижимата собственост.

Недвижимата собственост – това са формите на собственост (прите-
жание), владение и стопанисване на земята с нейните полета, планините с тех-
ните недра и построените върху тях сгради и съоръжения, жилища и предприя-
тия, с които народите образуват градове и села.10 Те са лицето на народа. В тях
той организират своя бит, осъществява производството и размяната и осигуря-
ва растящо материално богатство на обществото, основа за повишаване на
неговата култура. Културата е израз и основа на материалното богатство на
обществото, на обогатяване на личните и обществените отношения на хората.
От географско понятие, стопанисваната територия на страната се разделя на
функциониращи социално-икономически обекти – дворове и ниви, градини,
гори, мери и др. и се превръща в обект на стопански оборот. Това раздвижване
на недвижимата собственост създава специфичен за нея пазар. И за строите-
лят се открива път да се отправи от позициите на икономическа личност към
висотата на творческо преобразователна фигура.

Като цяло формите на недвижимата собственост са неизчерпаеми, защо-
то непрекъснато се увеличават от постиженията на науката и техниката и раз-
криването на по-дълбочинните богатства на природата, отразявани като нови
потребности на хората. И науката върви по техните горещи следи. Тези форми
ще стават все по-многобройни и ще изискват своя научна теория. Тя се е раж-
дала и развивала на основата на културата на народите. Наука не може да се
създава, усвоява и прилага без култура. Особено за такива сложни обществени
явления като строителното предприемачество и недвижимата собственост.
Културните народи и хора създават по-съвършени форми на недвижима соб-
ственост и по-грижливо се отнасят към тях. Много от техните обекти – жили-
ща, училища, учреждения, съоръжения и др., са носители на традициите на все-
ки народ и са обявявани за паметници на културата. По облика на недвижимата
собственост се съди за културата на притежаващите я собственици. С култура-
та си хората подготвят недвижимата си собственост за пазара, с културните си
претенции се проявяват като купувачи и поръчители за изграждане на нова не-
движима собственост. С култура те строят своите домове, оформят своите
селища и пътища. С култура оформят полетата в ниви, градини, лозя и други
насаждения. Опазват горите, водите и въздуха. Непрекъснато разширяват ма-
териалната инфраструктура. Техническият прогрес и растящата движима соб-
ственост влияят върху умножаването и модернизирането на недвижимата соб-
ственост.

1 0 Виж по-подробно в: Калинков, Константин. Недвижима собственост. В., 2008.
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При успешното организиране на строителството, предприемачът съчета-
ва индивидуалния и социалния подход, чрез което преодолява противопоста-
вянето между личния и обществения интерес. И тогава става възможен интег-
ративният процес и в мисленето и в дейностите и очакваната последица от него
– синергетичния ефект, при който 2 плюс 2 става повече от 4. Но това се полу-
чава тогава, когато частното знание се вкоренява в своя теоретичен фунда-
мент. В противен случай знанието се конструира на алгоритмично равнище, на
което се осъществяват само стандартни решения. Новаторството изисква тео-
ретичен фундамент. При строителните науки фундаментът е в съчетаването на
обществените с техническите и природните теории, което води до създаването
на една обща наука за селищата – урбанистиката. Взаимодействието £ с тео-
рията за обществото я прави УРБАНОСОЦИОЛОГИЯ, както я нарича френс-
кият професор Раймон Ледрю11.В изграждането на тази наука участват и българ-
ските учени и изследователи със своите публикации по отделни елементи от
широката сфера на строителството.12

Науката има стойност в строителството не само като знание, но и като
култура – култура на мисленето и поведението, в дейностите на хората като
личности и на общностите като организация. Културата е духовната връзка меж-
ду хората, между хората и вещите. Отсъства ли, нейното място се заема от про-
стотията, казано грубо. В наше време простотията най-широко и нахално пода-
ва лицето си от средствата за масова информация, от телевизионния екран, от
парламента и др. – от най-високостоящите места в структурата на обществото и
естествено прониква и в строителния бизнес като посредственост, измама, кич и
др. Затова в обосновка на строителното производство трябва да се включват
редица вечни критерии, защото продукцията му пренася съвременната култура
през вековете. Те ще издигнат връзката между строителното предприемачество
и недвижимата собственост на високо социално-културно равнище. Строително-
то производство и недвижимата собственост ще станат по-модерни, по-дина-
мични и по-ефективни във влиянието си в обществото.

Двете култури – на предприемачите и на притежателите на недвижима
собственост са свързани в обща културна среда, формирана на пазара. Там
всеки отива със стойността на богатството си – предприемачът със знанията и
труда си, а собственикът – с имота и парите си. Икономическата връзка, обаче,
може да се осъществи ефективно, ако ценностните им системи съвпадат, ако
културите им са еднопосочни. Те придобиват първенствуващо значение не само
на строителния пазар. Пазарът е една школовка за ценности. Носители на по-
високи ценности са предприемачите, макар, че и между тях се промъкват спе-
куланти. Собствениците на недвижими имоти са разделени на две групи в отно-
шението към имотите си. Едните са традиционалисти, другите може да на-
зовем комерсиалисти. Традиционалистите са силно привързани, особено към
наследствената собственост. Тя ги свързва с миналото, с близките им. Те я

1 1 Преведена от проф. д-р Искра Дандалова.
1 2 Проф. Калинков, К. Урбанистика. Варна, 2010.
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фетишизират. За тях тя е живо същество. С такива чувства към имота си те
излизат на пазара. Комерсиалистите измерват имотите си в стойности, като
богатство, което се стремят да осребрят и увеличат. Такива са субектите на
строителния пазар. Но поради неговата стихийност, тази школовка е бавна и че-
сто дистанцира участниците в него. Това изисква културата да се внася от обра-
зованието, от науката, от всекидневния духовен живот на селищата и народа.

Строителният пазар не прилича на зеленчуковия, промишления и другите
отраслови пазари. Той има не само разпределителни, но главно координиращи
функции. Всяка строителна сделка има индивидуален характер с борсови черти
– оферти на предприемачите, търг от собствениците и участие на посредници –
банки, агенции и брокери, които подпомагат избора на търсещи или продаващи
недвижими имоти и съдействат за узаконяването им. Офертите на предприема-
чите зависят от капитала, с които разполагат (собствен, заемен, кредитен и др.) и
от печалбата, която очакват (преследват). Тя може да бъде възнаграждение за
труда, за поетия риск, лихва за вложения капитал или диференциална рента и т.н.
Собственикът иска да повиши стойността на имота си чрез увеличаване на обе-
ма и качеството му, чрез модернизация за рационалното му използване, или чрез
спекулативната му цена и т.н. Строителният пазар съчетава основните фактори
на производството – земя, собственост, труд, капитал и наука, въплътена в техни-
ка и технологии. Към административните изисквания за продажбата на имот ще
бъде по-добре да се прибави и културата на собственика. С нея той трябва да
подреди така имота, че да спечели по-добри купувачи. Последният фактор раз-
ширява ролята си и изисква от предприемачите да увеличават не само знанията
си, но и културата си за ефективно използване на собствеността и техниката.

Така културата навлиза в цялата строителна дейност. Тя осигурява общо ду-
ховно пространство и обвързва всички елементи в един отрасъл и го превръща в
силен двигател на обществото. Когато културата стане поведение на хората, иконо-
миката на обществото тръгва напред. И в строителството културата навлиза чрез
хората и преди всичко чрез предприемачите. Тя е втъкано духовно качество в тях-
ната личност и едновременно с това създава благоприятни условия за протичането
му. Каквато е духовността на предприемача, такова е и качеството на неговата
продукция. Културата се отразява в качеството при подбирането и организацията
на персонала на фирмата му, в умението му да съставя реални оферти и да води
честни преговори с контрагентите си и да внася култура на строителния пазар.

Чрез културата строителните предприемачи усещат широтата на простран-
ството на обществото и циклите на времето през което работят и го отразяват
в своята продукция. Културата прави хората по-диалогични. Помага им да задъ-
лбочават разбиранията за смисъла на дейностите, за същността на предме-
тите, с които работят и духовността на хората, които ги заобикалят.13 Така
усвоена като разбиране на личностно равнище, културата насочва стопански-

1 3 За връзката между смисъл и същност на нещата Гьоте е вложил в устата на Фауст мисълта: „Да
схвана аз какво от древни времена споява тоя свят в най-скрита дълбочина, да видя всеки кълн
и сила нова и в празни думи да не ровя“.
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те субекти – предприемачи и собственици, към ефективно взаимодействие на
общностно равнище. Културата няма самостоятелно значение в строителния
бизнес. Тя изпълнява външна функция на духовно пространство и културен кон-
текст на дейностите му. Но все по-важна става вътрешната функция на строи-
телството като съединителна тъкан между неговите социални и техни-
чески елементи.. Това прави деятелите му не само икономически контактни,
но и духовно свързани помежду си и с обществото. Строително предприемаче-
ство материализира културата на времето и разширява социалните основи на
обществото Живеещите и работещите в по-модерни условия, създадени от стро-
ителството, повишават и социалния си статус.

Формирането на „културната тъкан“ в строителството е един сло-
жен еволюционен процес на превръщане на материалното и духовното в
социално. Той се проявява на трите равнища на социалната действител-
ност –на равнището на личността, на общностите и на общество, и ги
прави не само по-богати , но и по-добри.

CULTURE  AS  THE  „CONNECTIVE  TISSUE”  BETWEEN  PROPERTY
DEVELOPMENT  AND  REAL  ESTATE

Prof.  Dr  Petko  Bliznakov

Abstracts

The author proceeds from the belief that until now construction has passed through two
stages of organization: vocational and industrial-scientific. Now construction production enters
a third stage, which he defines as socio-cultural. In it the dominant role will fall to culture. The
latter is „woven” into the two components of construction production and turns it in a socio-
cultural process, which promises to be more effective than the socio-mechanical systems, such
as those created by the industrial and scientific organization. This requires a change in the
character of the property developer and in the labour force employed in construction. Culture
will also introduce changes in the owners of real property and hence a spiritual convergence
with property developers and a change in their market.
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Резюме

Автор придерживается того взгляда, что до настоящего времени строительство про-
шло через два этапа организации – ремесленный и индустриально-научный. Теперь уже
строительное производство вступает в третий этап, который можно назвать социально-



5 3
Статии

культурным. В этом этапе доминирующая роль будет отведена культуре. Она становится
неотъемлемой частью двух компонентов строительного производства и превращает его в
социально-культурный процесс, который обещает большую эффективность, чем соци-
ально-механические системы, которые создает индустриально-научная организация. Это
потребует перемен в личности строительного предпринимателя, в рабочей силе, занятой
в строительстве. Культура приведет к переменам также и среди владельцев недвижимос-
ти, а отсюда к духовному сближению со строительным предпринимательством и к изме-
нениям в рынке недвижимости.

Ключевые слова: строительное предпринимательство, культура, соединитель-
ная ткань, строительный рынок и пр.


