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Монографичният труд „Българската стопанска политика в управленски кон-
текст 1920-2020” на проф. д-р Иван Цанов претендира да е първият по рода си в 
България. И според мен претенцията му е напълно основателна – начинът, по 
който се третира стопанската политика, пречупена изключително през призмата 
на управлението, наистина става факт като реално осъществен подход към те-
мата точно с тази книга. 

Авторът е много плодовит – това е тринадесетата му монография от общо 83 
научни публикации на четири езика, като трябва да се подчертае неговата пос-
ледователност и в избора на теми, и в постоянната практическа връзка с дългата 
му и полезна преподавателска дейност. Освен всичко друго проф. Цанов е автор 
и на девет учебника, но въпреки впечатляващото му преподавателско „порт-
фолио” той е в огромна степен изследовател и това е неговата стихия. 

Подходът на изследователя при създаването на монографията е интердисцип-
линарен. От една страна, това потвърждава мощната тенденция към припокри-
ване и на места – към сливане на предметните полета на отделните научни дис-
циплини, а от друга, е и едно от големите достойнства на монографията – тя е 
дълбоко информативна, издържана като фактология и анализ, както и опреде-
лено „четивна” заради възприетия стил на поднасяне на научния текст. 

Авторът подготвя читателите си за главното в книгата чрез изложението в 
първите две глави, където са представени възгледите му за основните подходи 
(глава първа) и за главните управленски подходи (глава втора) за изследване на 
българската стопанска политика. Както и в предишни трудове на проф. Цанов, и 
тук ставаме свидетели на неговата изключителна добросъвестност и пунктуал-
ност при изясняването на „state of the art” в научното изследване на дадената об-
ласт, а също и на несъмнения му талант да прави състоятелни обобщения. 

Прегледът на историческия, политическия и икономическия подход за изслед-
ване на българската стопанска политика в първата глава представлява опреде-
лен интерес. Тук бих откроил два особено оригинални момента в изложението 
на тези три подхода. Първият акцент бих поставил върху представените в табли-
чен вид типични примери на основните пет типа за реализация на политичес-
ките решения в рамките на българската стопанска политика – популизъм, ели-
таризъм, консерватизъм, демократизъм и радикализъм (с. 49). Вторият акцент е 
върху много уместното извеждане в отделна част на изследването на електрони-
ката в стопанската политика на България, както и върху оригиналното излагане 
на въпроса (с. 51-54). 

Изложението на постиженията в изследването на българската стопанска поли-
тика с помощта на мета-, макро- и микроуправленския подход във втората глава 
представлява солидно ядро на направения детайлен обзор. Наративът на автора 
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е изключително богат, информативен и едновременно с това аналитичен. Опре-
делено внимание заслужават размишленията върху релациите на постмодер-
низма със стопанската политика и научните проблеми, спекулации и проблеми 
около „науката за сложното” и връзките на последната със синергетиката – об-
ласт, в която авторът има трайни интереси и постижения. 

Безспорно усилията на проф. Цанов достигат кулминацията си в неговото из-
следване на българската стопанска политика посредством управленския подход, 
изложено в третата глава на монографията. Той използва своя оригинална мето-
дика и осъществява свое изследване на българската стопанска политика, след-
вайки нейните постулати. Авторът смята, че управленският подход е доказал, че 
има голяма научна мощ, и в значителна степен обосновава състоятелността на 
твърдението си. 

В анализа времето от 1920 до 2020 г. е разделено по уместен и остроумен начин 
на пет периода (1920-1939; 1940-1959; 1960-1979; 1980-1999; 2000-2019 г.). Ав-
торът обосновава това деление с аргумента, че подхожда като управленец, а не 
като историк. Всъщност точно от позицията си на политолог и социолог твърдя, 
че делението, възприето от проф. Цанов, може да бъде защитено и с исторически 
аргументи, но това излиза извън рамките на този кратък отзив. 

Авторът избира като основни изследователски инструменти макро- и микро-
управленския подход, като съответно първият включва десет, а вторият осем 
дескриптора. За читателите ще е интересно да се запознаят с последвалото ори-
гинално изследване на петте обособени периода в контекста на двата избрани 
подхода. 

В заключението проф. Цанов признава като основна трудност „неизбежния 
двоен фокус” на изложението. От една страна, той описва, анализира и интерпре-
тира българската стопанска политика в управленски контекст, а от друга, прави 
опит (според мен успешен) да демонстрира „възможните управленски подходи и 
инструменти за проучване и тълкуване на същата тази българска стопанска по-
литика”. 

Монографичният труд е определено успех на автора си. Книгата е научно из-
държана и едновременно с това информативна и занимателна и повечето чита-
тели ще научат много нови неща от нея. Висока оценка заслужава и осъществе-
ното в третата глава изследване на българската стопанска политика. Да се надя-
ваме, че и други изследователи и преподаватели ще припознаят използвания от 
проф. Цанов подход, било в анализите си, било при преподаването и в писането 
на учебници и учебни помагала. 

 
Конфликт на интереси 
Авторът декларира липса на конфликт на интереси. 
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