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THE DANUBE WATERWAY TRANSPORT AND TRADE CORRIDOR - PAST, 

PRESENT, FUTURE 

DIMITAR STEFANOV DIMITROV 

 

ДУНАВСКИЯТ ВОДЕН ТРАНСПОРТЕН И ТЪРГОВСКИ КОРИДОР – 

МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ 

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ1 

 

Abstract 

The Danube is a historic river with a lot of names - Istros, Danubis, Donau, Dunai ... It's 
a river with nearly 3,000 years of history. Here, on its territory, since the Antiquity untill the 
New Age, people, civilizations and states have been  formed: the civilizations of the Thracians 
and the Greco-Romans; as well as the empires of the Germans and Slavs, the Hungarians and 
the Romanians; Osterreich, German and Russian. Today the river is part of the trans-European 
water transport corridor "Rhine-Mayn-Danube", which crosses the continent diagonally from 
the North Sea and Atlantic to the Black Sea and the Orient. The Bulgarian coast i organically 
connected with centuries of commercial shipping in Central and Southeast Europe. The main 
topic of this article is to reveal the past, present and future of this important waterway, 
identified as "Corridor 7". 

Keywords: Danube; trans-European water transport corridor; important waterway "Corridor 7".  

JEL Codes: B31; L62; L90 

 

Дунав е една историческа река, с много имена – Истрос, Данубис, Донау, Дунай… 

Река с близо 3 000 годишна история. Тук от Древността до Новото време се формират 

народи, цивилизации и държави: цивилизациите на траките и Гръко-Римската 

цивилизация; държави на германци и славяни, на унгарци и румънци…; империи като 

Османската, Австрийската, Германската и Руската. Днес реката е част от 

Трансевропейския водно-транспортен коридор „Рейн-Май-Дунав“, пресичащ по 

диагонал континента от Северно море и Атлантика до Черно море и Ориента. 

Българското крайбрежие е органически свързано от векове с търговското корабоплаване 

в Централна и Югоизточна Европа. Какво е миналото, настоящето и бъдещето на този 

важен воден път, определян като „Коридор №7, е основната тема на тази статия.                        

Дунав, Истрос, Danubius, Donau, Duna, Дунай, Dunarea… Реката с най-много имена 

в света?! Реката с близо 3 хиляди годишна история. Европейската река, втора на 

Континента след Волга, но в същото време истинската Европейска река – свързваща 10 

европейски държави и четири столици. Емблематична река, свързана неразривно с 

историята на няколко европейски цивилизации през хилядолетията. Историческа река, 

свързваща от Древността до днес икономиката и търговията, културното и общественото 

развитие на Европа. 

         Река Дунав днес е най-важният воден транспортен коридор и търговски път, 

пресичащ Централна и Югоизточна Европа. След откриването на т. нар. „Европейски 

                                                           
1 Prof. Dimitar Stefanov Dimitrov, Ph.D., Faculty of Economics, South-West University “Neofit Rilski”, 

Blagoevgrad.  
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канал“ – каналът Рейн-Майн-Дунав през 1992 г., реката Дунав, в общата си 

плавателна зона, става съществена част от този уникален европейски воден път (Гецов, 

2017). Той пресича по диагонал Европейския континент от Атлантика до Черно море и 

е станал един от символите на съвременна Обединена Европа. Европейският съюз 

определя Дунав, както и целия воден път, като „Трансевропейски транспортен 

коридор № 7“. За разлика от западната част на този общоевропейски воден коридор 

обаче, източната – Дунавската му част е свързана със самото формиране на 

Европейската цивилизация и икономика преди повече от две хилядолетия (Херодот, 

История, 1986-1990). Още в V век пр. Хр., Херодот – „бащата на историята“ 

споменава „Истрос“, както тогава траките и гърците наричат Дунав (Херодот, История, 

2010), като една от най-големите световни реки. „Брат на Нил и син на Океана“ го 

нарича друг древногръцки автор – Хезиод (Гочев, 2013). Херодот споменава също, че по 

време на похода си на Балканите, персийският цар Дарий I навлязъл с флота си по 

долното течение на реката (Милчев, 2012). Римският историк Клавдий Елиан през III век 

пр. Хр. определя Истрос като най-голямата река в Европа. Именно тук, в долното 

течение на реката, се формират и древните цивилизации на тракийските племена гети, 

даки, мизи, трибали…, които заедно с други тракийски племена и с античните гърци, 

слагат началото на Европейската цивилизация и икономика. Близо до устието на реката 

милетски гърци създават колонията Истрос още през VII век пр. Хр. Тя е една от 

първите гръцки колонии по черноморското крайбрежие и бързо се превръща във важен 

търговски център, който сече собствени монети. 

         Със завладяването на Балканите от Римската империя в края на миналата  и 

началото на нашата ера, Дунав („Данубиос“, както вече я наричат римляните), става част 

от северната граница на Империята – „Лимес Романус“. Граница, легнала почти точно 

по цялото продължение на сегашния транспортен коридор Рейн-Майн-Дунав. Така 

голямата европейска река за векове става важен фактор както във военната стратегия на 

Римската империя чак до VII век, така и в нейните търговски и икономически отношения 

с формиращите се европейски народи и държави. Много от римските крепости по 

течението на реката дават началото на трайни градове и дори столици. Всъщност едва 

ли има друга голяма река в света, която да е свързана с историята на толкова много 

народи и държави – от древните траки, гърци, римляни, германци, славяни, маджари… 

до днешните централно и източно-европейски държави. Когато Константинопол става 

втора столица на Римската империя, а след падането на западната й част – столица на 

Източната (Ромейската) империя, наричана в историята „Византия“, Дунав става 

постоянна транспортна връзка между големия град и Централна Европа. 

Формиращите се около реката държави се стремят да поддържат търговията си с този 

„мегаполис“ на Европейското средновековие, основният западен център на световния 

търговски път – „Пътят на коприната“. Тук – около долния Дунав и Черно море 

Исперих кан създава третата ранна Българска държава, наричана „Дунавска България“. 

Средно-дунавската равнина и българските земи са основни източници на суровини и 

аграрна продукция, тръгващи по този път. Османските завоевания и продължителните 

битки в Централна Европа обаче, силно нарушават търговските връзки и пътуването по 

реката между XIV и XVII век, когато Империята е още офанзивна. Тогава „Великият 
турчин“ е под стените на Виена – „на хубавия син Дунав“ и все още е кошмар за 

Християнска Европа! От края на XVII век обаче, Османската империя изпада в бърз 

упадък и „Великият турчин“ се превръща в „болния човек“, докато Западна Европа е 

във възхода на модернизацията си и великата река отново възвръща значението си за 

Европа (Димитър Димитров, Петър Първанов, 2018). 
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         Значението на река Дунав за Европа и европейските народи наистина е огромно и 

същевременно многозначно. В изследването си „По Дунав“ известният краевед проф. 

Васил Дойков и инж. Николай Генчев посочват, че от времето на Херодот (V век пр. 

Хр.), реката е описвана и възпявана от учени, писатели, поети, музиканти. В 

пространното си съчинение за река Дунав, граф Фернандо Марсили, пътувал и 

изследвал реката през XVII век, я нарича „реката на десетте държави, река – път, 

мост, граница, военен театър“. Както посочва съвременният изследовател на 

значението на Дунав – Михаел Вайтман, именно Марсили „отваря вратите на науката 
към реката“ (Васил Дойков, 2017). Самият Вайтман пише изследването „Дунав – 
европейска река и нейната 300 годишна история“. Писателят Клаудио Маргис 

озаглавява есеистичното си изследване „Дунав – биография на една река“, а друга 

авторка – Регина Хелвиг-Шмидт издава книгата „Дунавски светове – една речна книга“. 

Виенският писател Йозеф Курт Дармщедтер пък, пише изследване върху митологията, 

свързана с реката: „Там дето дунавските русалки плачат“. И това е естествено, та нали 

още Херодот споменава мита за речния бог Еагра, живеещ на дъното на Дунав, който 

бил баща на легендарния трако-гръцки бог-музикант Орфей. Хезиод пък, както бе 

посочено, пише че „Дунав е брат на Нил и син на Океана…“ Ако траките – гети, даки, 

мизи и трибали, живели поне  хилядолетие около долното течение на Дунав имаха своя 

писменост, какви ли още митове и легенди, свързани с реката, биха ни оставили! 

Впрочем, дали много от известните ни гръцки митове, не са дошли именно от траките?! 

Та нали и Орфей, и Дионисий (Бакхус), и Деметра, и Бендида, и богът-лечител Асклепий, 

и още, и още, всъщност са трако-гръцки божества?! Дори фантастът Жул Верн, който 

едва ли е виждал Дунава, пише романа „Дунавски лоцман“, с главен герой „русчуклията 

Стефан Владков“. Впрочем в българския превод на книгата от руски, героят е представен 

като „Сергей Ладко“!!! Друг известен „русчуклия“ – писателят Елиас Канети, също 

пише за великата река, течаща край родния му град. Един от валсовете на големия 

виенчанин Йохан Щраус – „На хубавия син Дунав“ е емблематичен в музиката... „Тих 
бял Дунав се вълнува“ и в българската поезия, възпяла подвига на великия Христо Ботев, 

а „Дунавското хоро“ е сред най-популярните в нашия фолклор…! 

         Истинското значение на река Дунав като основна артерия на водния транспорт и 

търговия между модерна индустриална Европа и Ориента, се проявява едва през XVIII 

век. Тогава повечето модерни западноевропейски държави налагат на западащата 

Османска империя т. нар. „Режим на капитулациите“ – система от договори, които 

дават преференции и привилегии на европейците за почти безмитен внос на огромните 

пазари на Империята. Всъщност те подчиняват икономиката на османлиите, без 

официално да ги колонизират. Постепенно градовете по бреговете на Дунав се 

превръщат във важни търговски центрове. Когато династията на Хабсбургите 

разширява владенията си в Централна Европа и слага началото на Австрийската 

империя, тези градове стават част от една интензивна търговия, както и важни 

пристанища на този вече оформен европейски воден път. При императрица Мария 

Терезия е създаден специален Център за регулиране на корабоплаването по Дунав. 

През 1834 г. е открита „Параходна служба“, чрез която Австрийската империя вече 

контролира търговията по реката. След Кримската война 1853-1856 г. западните Велики 

сили налагат „свободно корабоплаване по Дунав“. Малко по-късно е създадена 

„Дунавска комисия“, която контролира плаването по реката и тя окончателно се 

превръща в официален воден път, свързващ модерна капиталистическа Европа с 

Балканите, Черноморието и Проливите. След Втората световна война е подписана 

„Дунавска конвенция“ за регулиране на транспорта и търговията по Дунава. Дори 

разделянето на Европа в условията на т. нар. „Двуполюсен свят“ не прекъсва 
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интензивната търговия и транспорт по реката, макар че от страна на т. нар. 

социалистически държави това се осъществява само на държавно ниво, а движението на 

хора е едва ли не символично (Дойков, 2002)! 

         Българските градове по долното течение на реката, от края на XVIII век, също 

преживяват бързо развитие и стават неразделна част от тази търговия. Именно те се 

превръщат в един от трите основни търговско-промишлени центрове, които играят 

основна роля в модерното стопанско издигане и в Националното възраждане на 

българите. В крайдунавските градове Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов, Русчук, 

Силистра, Черна вода… се съсредоточават стотици търговци и занаятчии. Те все повече 

се свързват с търговията по Дунав, а в румънските градове се формира значителна група 

от много богати български търговци и предприемачи от рода на Евлоги и Христо 

Георгиеви, чиито търговски връзки се простират от Лондон и Париж до Москва и 

Петербург! Именно тези българи и други като тях в Одеса и Болград или в самата 

османска столица – Истанбул, стоят в основата на формирането на модерните 

пазарни отношения и началото на модерния капитализъм в Османската империя. Това 

е един своеобразен втори преход на българите към Европа в нейната индустриално-

пазарна и буржоазно-демократична същност, започнал още в последните векове на 

османското владичество. Първият е осъществен от владетелите Борис I и Симеон Велики 

от края на IX и началото на Х век, когато те приобщават България към Европейската 

Християнска цивилизация. Ролята на Дунавския търговско-транспортен коридор в 

този втори преход е съществена – оттук, в най-голяма степен, идват и европейските 

стоки, и европейското модерно влияние (Димитров & Първанов, 2015)! 

         Търговското корабоплаване по Дунавския воден път до средата на XIX век се 

контролира от параходната служба на Австрийската империя. След Кримската война 

Великите сили налагат създаването на „Дунавска комисия“ за регулиране на 

търговското корабоплаване по реката. С избухването на Първата световна война 

дейността на комисията е прекратена и се възстановява едва през 1921 г. По време на 

Втората световна война търговското корабоплаване по Дунав отново спира. Едва през 

1948 г. седем крайдунавски държави отново създават „Дунавска комисия“ за 

възстановяване на корабоплаването по реката. Тя е продължение на „Дунавската 
комисия“ създадена след Кримската война и въпреки политическото разделяне на 

Европа в условията на Двуполюсния свят, изпълнява своята роля. Обединението на 

Западна и Източна Европа след разпадането на Съветския блок, създава условия за по-

свободно развитие на търговското корабоплаване, а завършването на канала Рейн-

Майн-Дунав в началото на 90-те години, вече свързва изцяло с воден коридор двете 

части на континента по диагонала северозапад - югоизток (Памукчиев, 2004).  

         Всъщност този канал не е нещо абсолютно ново за Дунавския търговски път. Още 

в края на османското господство на Балканите възниква идея за изграждане на канал, 

свързващ долното течение на Дунав и Черно море в района на Северна Добруджа. 

Идеята не е реализирана и вместо канал, с усилията на валията на „Туна вилает“ 

(Дунавската област) Ахмед Митхат паша през 1861 г. е изградена първата ж. п. линия 

на Балканите – Черна вода – Кюстенджа (Констанца) около 40 км. Три години по-

късно, пак с участието на валията, е изградена и ж. п. линията Русчук-Варна – над 200 

км. Двете железници действително скъсяват търговския път от Долния Дунав през Черно 

море до столицата Истанбул и същевременно имат голямо стопанско значение за 

развитието на Добруджа. Едва ли можем да се съмняваме, че и идеята за канала Дунав – 

Черно море, е свързана с политиката на Мидхат (Димитров & Първанов, 2015)! 

         Когато Северна Добруджа е предадена на Румъния след Руско-турската война от 

1877-1878 г., сред правителствените среди на Румъния отново се появява идеята за 
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плавателен канал от долното течение на Дунав до Черно море. До Втората световна 

война обаче, това остава само идея. След войната, когато Румъния остава в сферата на 

съветското влияние, новото комунистическо управление се заема с реализацията на 

идеята (смята се, че това става по внушение на Сталин). Строежът се осъществява с 

примитивни средства, като се използва труда на хиляди осъдени от режима хора, 

натикани в трудови лагери – пак по Сталинския модел на „Гулаг“! Комунистическата 

пропаганда нарича строежа „гробницата на румънската буржоазия“! През 1953 г. 

строежът е спрян и едва през 1976 г. е възобновен по нареждане на диктатора Николае 

Чаушеску. Завършен е през 1984 г. и остава известен като „Румънския канал Дунав-

Черно море“. В средната си част каналът се раздвоява и при Черно море достига в две 

точки – при голямото морско пристанище Констанца (Кюстенджа) и при селището 

Няводари. Общата дължина на канала е 67 км., а ширината между 70 и 90 метра. Каналът 

скъсява корабоплаването между Долния Дунав и Черно море с близо 400 км. От 

екологическа гледна точка пък, облекчаването на корабоплаването в делтата на голямата 

река, обявена за природен резерват, дава възможност да се съхранят природните 

ценности на това живописно място.   

          Изграждането на Канала Рейн-Майн-Дунав – „Европейският канал“, 

свързващ горните плавателни части на реките Рейн и Дунав, започва още през 60-те 

години на ХХ век, в началната фаза на Европейската интеграция. Строежът завършва 

през 1991 г. и на 25 септември 1992 г., в навечерието на подписването на Договора за 

Европейския съюз, Каналът официално е открит. Така Дунавският воден транспортен 

коридор става част от Трансевропейския воден път, свързващ най-голямото 

европейско пристанище – Ротердам на Атлантическото крайбрежие, с Черно море – в 

района на Сулина, с обща дължина около 3 500 км. И ако по дотогавашния Дунавски 

воден път количеството превозени стоки през 1987 г. надвишава 100 млн. тона, след 

свързването на големите реки обемът на търговските стоки нараства многократно! 

Каналът свързва също така Югоизточна Европа с най-големия индустриален район на 

Европейския съюз – Рейнския регион на Федерална република Германия (Петров, 2010). 

         Що се отнася до историята на българското корабоплаване по Дунав, бих се 

позовал основно на едно много добро изследване на Румен Тотев „Българското речно 

корабоплаване: 77 години история“. До средата на XIX век търговското корабоплаване 

край българските градове се осъществява предимно от австрийски кораби, които вече се 

нуждаят от по-сериозни пристанища. Едва от края на 50-те валията на „Туна вилает“ 

Мидхат паша – човек с европейско образование и култура, наричан „баща на 
младотурците“, слага началото на инициативи за модернизация на Османската 

империя. Той насърчава създаването на еснафски и земеделски каси, станали 

предшественици на модерното банково дело. Насърчава създаването на модерна 

съобщителна система. Както бе посочено, именно Митхат паша става инициатор на 

държавни мерки за свързване на Империята с дунавската търговия и пак с негова 

инициатива са изградени ж. п. линиите Черна вода – Кюстенджа и Русчук (резиденцията 

на Митхат) - Варна. И не е чудно, че и инициативата за създаването на Държавно 

параходно дружество – „Идарие и нахрие“ („Речно управление“) също е дело на 

валията! През 1865 г. са закупени параходи и шлепове. Параходите са назовани 

„Мидхат“, „Ниш“, „София“ и „Сепаре“. Следващата година са закупени още 4 

парахода – „Азизие“, „Видин“, „Ахмед Ариф“, „Накаллъ“, както и 15 шлепа. Така 

въпреки господството на австрийските кораби, първият европейски скроен османски 

администратор създава речен флот на Империята по Дунава. Флотът действа успешно 

до Освободителната война от 1877-1878 г.  
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         Само година след създаването на държавния флот – през 1867 г. свищовският 

предприемач Николаки Станчов става инициатор и основен акционер в създаването на 

частно параходно дружество „Дунавско вапорство“. С капитали в дружеството 

участват Халил Ага от Оряхово и цариградският гръцки търговец Зафири. Дружеството 

притежава един параход и три шлепа, които превозват предимно зърнени храни, но не 

устоява на конкуренцията и фалира. Това обаче, е вероятно първата стъпка на 

българите в дунавското корабоплаване, ако разбира се изключим българско 

корабоплаване през Средновековието.  

         Още в първите години след Освобождението младата Българска държава създава 

първия си речен флот с руска помощ. Руското командване подарява няколко предимно 

военни кораба, както и шлепове, с които се формира „Дунавска флотилия“, чието 

управление се установява в Русе. Впрочем към нея първоначално се числят и първите 

български морски кораби в Черно море. Корабите на флотилията изпълняват тогава 

както военни, така и търговско-товарни функции. Нов опит за частно корабоплаване по 

Дунава още в първата година след Освобождението – 1879 г., прави русенският търговец 

Иван Стоянов. Той купува стари параходи и след ремонт, ги използва за превоз на стоки 

до Румъния, но корабите бързо се амортизират и опитът пропада. Неуспешен е и опитът 

на видинския търговец Тома Хаджиангелов да създаде трайна частна фирма за 

корабоплаване. До края на XIX век опити за частно корабоплаване по Дунава правят и 

русенските търговци Вангели Векидис, Петко Пърпов и други. Русенската търговска 

камара и митницата в Русе предлагат Българската държава да инициира създаването на 

Българско акционерно параходно дружество, но това не се осъществява. В началото на 

ХХ век отново Русенската камара, подкрепена от Пловдивската, предлагат на държавата 

да се създаде такова дружество и през 1909 г. в Народното събрание е представен доклад 

за нуждата от Български търговски флот. През 1929 г. отново Русенската търговско-

индустриална камара, както и инициативни български предприемачи, отново настояват 

за създаване на Българско параходно дружество. До средата на 30-те години на ХХ век 

обаче, България няма своята официална институция за национално корабоплаване по 

Дунава и всъщност основно англо-румънско дружество обслужва с кораби и шлепове 

българското крайбрежие.  

         Едва през 1935 г. по Дунав тръгват първите редовни курсове на български кораби. 

Тогава към отдела „Корабоплаване“ на Главна дирекция на железниците, е сформирано 

предприятие „Речно крайбрежно плаване“. То стопанисва параходите „Искър“ и 

„Вит“, както и преработеният като пътнически кораб бивш влекач „Осъм“. През 1938 

г. с решение на Народното събрание, е отпуснат кредит за закупуване на пътнически и 

товарни кораби. Поръчани са три моторни пътнически кораба в Унгария и четири 

моторни товарни влекача и един ферибот в Германия. През 1939 г. близо 30 български 

моряци изкарват стаж за капитани на кораби и лоцмани на германски, унгарски, чешки 

и югославски кораби. Поръчаните кораби и влекачи пристигат в България през 1940-

1941 г. Пътническите кораби са назовани „Цар Борис III“, „Царица Йоана“ и „Княз 

Симеон“, товарните влекачи – „Русе“, „Видин“, „Свищов“ и „Лом“, а фериботът – 

„София“. Заедно с тях по реката плават и преработените като пътнически кораби „Княз 

Кирил“, „Княгиня Мария Луиза“ и „Княгиня Евдокия“. Едва през 1940 г. XXV ОНС 

приема Закон за Българско речно плаване и с царски указ се създава „Параходство 

Българско речно плаване“, като Държавно стопанско предприятие към Дирекцията на 

водните съобщения в състава на Главна дирекция на железниците и пристанищата към 

Министерството на железниците, пощите и телеграфите. Създаден е Управителен 

съвет на БРП, а управлението на БРП е установено в град Русе – най-големият 

български град на Дунава, с най-голямото и старо българско пристанище на реката. 



 

7 
 

Всъщност, Управлението на БРП близо 30 години – от 1942 до 1972 г. остава в сградата 

на ул. „Славянска“ в Русе.  

         По време на Втората световна война българското корабоплаване по Дунава е 

поставено под германски контрол. То остава доста интензивно, но търговските 

отношения на страната по реката са изключително свързани с Третия райх. Така е до 

пролетта на 1944 г., когато долното течение на Дунав става обект на англо-

американските бомбардировки. Много кораби и шлепове са разрушени, а 

корабоплаването по реката става невъзможно. От лятото на същата година пък, 

германското командване минира долното течение на реката за да попречи на руснаците 

да използват реката за превоз на войски и техника. Едва през септември започва 

възстановяването на водния път. Значителна роля в това отношение играят българските 

миночистачи. Всъщност повечето останали здрави български кораби са превърнати от 

съветското военно командване в миночистачи. Пътническият кораб „Царица Йоана“ 

пък, е превърнат в щабен кораб на Съветския дунавски военен флот.  

         След Втората световна война българското пътническо и търговско корабоплаване 

постепенно е възстановено. През 1948 г. всички български кораби са 

национализирани. Моторните пътнически кораби „Цар Борис III“, „Царица Йоана“ и 

„Княз Симеон“ отново започват нормалната си работа, макар и под нови имена – 

респективно: „Георги Димитров“, „Александър Стамболийски“, „Димитър Благоев“ 

(всъщност до 1956 г. името му е „9 септември“). Преименувани са и по-малките 

пътнически кораби на „Христо Смирненски“, „Георги Кирков“ и „Цанко Церковски“. 

Впрочем тези бивши „капиталистически кораби“ остават основни за българския 

дунавски пътнически флот едва ли не за цялата епоха на социализма. Изключение правят 

внесените през 60-те години от СССР малки скоростни пътнически кораби на подводни 

криле от типа „Ракета“ и „Метеор“ или през 80-те години – „Възход“. Последните 

обслужват само българските пристанища. Все пак в края на 60-те години започват 

плаване по Дунава, като туристически кораби и произведените в Унгария хидробуси, 

наречени „Матей“ и „Люляк“. Макар и рядко, туристически рейсове извършват  и 

големите пътнически кораби „Г. Димитров“, „Д. Благоев“ и „Ал. Стамболийски“. През 

1984 г. обаче, „Г. Димитров“ изгаря при Видин, а другите два кораба в края на 80-те 

години са превърнати в плаващи ресторанти (на котва), а малко по-късно са напълно 

амортизирани. Подобна е съдбата и на по-малките пътнически кораби – „Ц. Церковски“, 
„Хр. Смирненски“ и „Г. Кирков“. Едва през 1990 г., отново от СССР, са доставени 4 

хидробуса назовани „Шипка“, „Руен“, „Вихрен“ и „Рожен“, возещи по 200 туристи. 

Тук би било интересно да споменем странната съдба на „възстановения“ кораб 

„Радецки“. След помпозна пропагандна кампания и показно събиране на средства от 

българските пионери, комунистическото управление обявява възстановяването на 

легендарния кораб в автентичния му вид. Всъщност е преработен стар прогнил влекач, 

само дегизиран като онзи, превозил Ботевите четници до Козлодуйския бряг. В кораба 

са събрани и ценни материали и документи на Ботев и четата му. И в един сюблимен 

момент фалшивият „Радецки“ потъва като камък при Русенската корабостроителница!!! 

Този път комунистическата власт си направи гавра не само с паметта на Ботев, но и с 

чистото патриотично чувство на хиляди български деца! Но, както в повечето такива 

случаи, всичко се потули. Българинът бързо забравя, както и много търпи!  

         До края на 50-те години дунавския товарен и търговски флот също се възстановява. 

Няколко влекачи, товарни кораби и шлепове са доставени от Чехословакия, Австрия и 

Югославия. През 1956 г. започва производство на по-малки товарни кораби и 

Русенската корабостроителница. Първите нейни произведения са влекачите „Ангел 
Кънчев“ и „Стефан Караджа“, а през 60-те години по-голямата част от влекачите и 
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товарните кораби вече се строят тук. Престрояват се и някои по-стари кораби, като 

влекачите „Тодор Каблешков“ и „Филип Тотю“. Закупени са и два австрийски кораба, 

преименувани като „Никола Обретенов“ и „Захарий Стоянов“. През 1964 г. са 

построени 4 тласкача – „Георги Бенковски“, „Баба Тонка“, „Панайот хитов“ и 

„Панайот Волов“, а до средата на 70-те години общо са построени 8 тласкача. През 60 

-70-те години Русенския корабостроителен завод произвежда освен товарни кораби и 

шлепове, макар че повечето шлепове се строят в Бургаската корабостроителница. От 

Холандия, през 1983 г. са доставени 3 тласкача, назовани „Петър Караминчев“, 
„Олимпий Панов“ и „Найден Киров“, а между 1989 и 1992 г. в Русенската 

корабостроителница са построени още 3 тласкача – „Стара планина“, „Средна гора“ и 

„Витоша“. Пак през 90-те години от Германия и Румъния са доставени нови тласкачи – 

„Мадара“ и „Тайфун“, а в Бургас е построен тласкачът „Хан Кубрат“. Пак в Германия 

са построени за нашия дунавски флот самоходните товарни кораби – „Плиска“, 
„Преслав“ и „Приста“.  

         Рухването на Социалистическия блок променя съществено характера и посоките 

на българското корабоплаване по Дунава. До към 1990 г., по понятни причини, 

преобладават товарните и търговските превози за и от СССР. Тогава действа 

създаденото през 1976 г. съветско-българско транспортно дружество „Дунайтранс“, 

чиято дейност е прекратена през 1990 г. През 1978 г. пък, е създадена международна 

плавателна организация „Интерлихтер“, в духа на СИВ, между 4 социалистически 

държави: СССР, България, Унгария и Чехословакия. Тя трябва да регулира търговското 

корабоплаване на държавите от СИВ по Дунав. Вероятно вироглавата политика на 

румънския диктатор Николае Чаушеску изключва Румъния от тази организация. Така 

или иначе, тя също престава да съществува след 1990 г. През 1991 г., БРП заедно с 

германското търговско дружество „Баварски Лойд“ АД, създават търговско дружество 

„Булгар Лойд“ ООД и открива ро-ро линията „Пасау-Будапеща-Пасау“. Откриването 

на канала Рейн-Майн-Дунав обаче, налага непосилна конкуренция от западните корабни 

дружества и през 1995 г. българо-германското дружество е закрито. 

         Българският „преход“ се оказва не само мъчителен и отчайващо бавен. Той се 

оказва и разрушителен! Разрушителен не за системата, от която уж излязохме, а 

всъщност тя перверзно и упорито се възпроизвежда! Разрушителен за материалните и 

човешките ресурси на страната. Разрушителен за индустрията, аграрното стопанство и 

инфраструктурата, но и за националното самосъзнание, за стопанската и обществената 

мотивация на българина. Последните всъщност са унищожени от предишната система у 

две – три поколения и новите поколения на прехода наследяват нихилизъм и 

атавистично богомилско-сиромахомилско отрицание към държава и обществени 

организации… Но млъкни сърце, не му е тук мястото!!! Общата разруха обаче, в пълна 

степен се отразява и на Дунавския път в долната му част. Тук няма да се коментира 

евентуално подобната разруха в румънската част на Дунава, а само тази в нашата част. 

Към средата на 90-те години на миналия век състоянието на българския участък на 

реката е олицетворение на разрушителните процеси в епохата на безкрайния 

„преход“.  - Почти разрушен или разграбен е корабния парк;   -  Занемарени са 

пристанищата и инфраструктурата;      -  Българският участък от водния път почти не се 

поддържа в нормално състояние;   -  На много места бреговата линия ерозира;   -  Голяма 

част от квалифицираните кадри напускат системата, а някои емигрират на запад;   -  

Риболовът и преработката на риба са се свили до минимум;               -  Разрушени са 

много помпени станции и напоителни системи;   -  Пътнически кораби почти липсват 

(освен чуждите);   -  Почти замряла е и туристическата дейност (изключение са чуждите 

круизи по реката). Необходимо е в глобалната политика на Българската държава за 
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модернизация и по-интензивно развитие на пазарната икономика на страната в духа на 

мъчителния ни преход, да намери място и възстановяването на българската част от 

този уникален транспортен коридор. Защото ако ни приеха, очевидно малко прибързано, 

в Европейския съюз, то стана не толкова поради някакви съществени успехи на т. нар. 

ни „преход“, колкото поради две съществени обстоятелства важни за самия Съюз:  1. 

Ние, заедно с румънците, сме на западното крайбрежие на Черно море, а съвсем наблизо 

до източния му бряг започват основни райони, свързани с огромни енергийни източници 

– жизнено необходими за Европа.   2.  Ние, заедно с румънците, сме от двете страни на 

долния Дунав – югоизточната част от вече действащия основен воден път на Европа – 

Рейн-Майн-Дунав.  -  Необходими са решителни промени в отношението на 

държавата и бизнеса към водния път, дълбоко осъзнаване на неговото значение като 

жизнено важна връзка с Европа.  -  Необходима е национална стратегия за ресурсния 

потенциал на река Дунав, разбира се съобразена с политиките на ЕС, свързани с водния 

път.  -  Необходимо е разработването на прогнози – на стратегически и краткосрочни 

планове, съвместно с другите дунавски държави и европейските институции за 

укрепване и развитие на коридора №7.    -  Необходима е актуализация на 

международните конвенции и споразумения за използването на река Дунав. Новите 

конвенции и споразумения следва да бъдат гласувани в Европейския парламент, като 

неразделна част от Общите европейски политики (Тотев, 2012).  

         Очевидно трудностите във възстановяването на българския участък от 

Европейския воден път са многостранни и едва ли не непосилни за държавата и 

финансовите й възможности. С помощта на Европейската общност и една по-бърза 

координация с вече създадените общи институции и органи за управление на Дунавския 

коридор, българската държава би могла да укрепи възможностите на БРП. Явно 

това е пътят за развитието на българското корабоплаване – сътрудничеството с 

дунавските държави в рамките на Европейския съюз и превръщането на БРП във важен 

фактор в поддържането и укрепването на Дунавския път, в търговското и пътническото 

корабоплаване, както и в круизния туризъм по историческата река. Паралелно с това 

държавната политика трябва да засили изискванията към поддържане на българския 

участък от Коридора за безпрепятствено корабоплаване, на пристанищната 

инфраструктура; към екологията и нормалното състояние на българската крайбрежна 

ивица; към популяризирането на природните и културните ценности на българските 

дунавски местности и градове, изобщо към природното и културното богатство на 

страната.  

         Държавата обаче, едва ли би могла да осигури и да поддържа сама нов корабен 

парк, както и пристанищната инфраструктура. Явно в уж наложилата се демокрация и 

пазарна икономическа система партийните босове и олигархичното им обкръжение 

(рушителите на съвременна България), трябва по някакъв неизвестен начин да 

преодолеят неистовия си апетит за лично обогатяване за сметка на нормалния бизнес. 

Да се откажат, поне донякъде, от „шурейо-баджанако-бабалъкската система“ на 

монополизиране на всичко и да дадат възможност на предприемчиви и способни 

българи, докато още ги има в опосканата ни родина, да развият фирми и дружества за 

възстановяване на българското корабоплаване и българския корабен и пристанищен 

парк. Така, както са започнали да го правят предприемчиви българи още в Османско 

време. Така, както са го правили предприемчиви българи по време на заклеймявания 

дълго „буржоазен“ период в Новата ни история! Тогава когато сред управниците ни все 

пак са се срещали „строители на съвременна България“, както ги е нарекъл големият 

Симеон Радев. Онези българи, които само 25 години след Освобождението вече са 

създали най-добрата икономика в Югоизточна Европа и страната ни е наричана на запад 
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„Икономически феномен“! Е и тогава политиците са пооткрадвали това онова, но 

бидейки в условията на нормална конкуренция, са осъзнавали, че за да има какво да се 

открадне първо трябва да се създаде! Пък и тогава се е случвало да влизат в затвора за 

корупция и далавери! Има ли са и чувство за нормален патриотизъм. Имали са и добра 

пазарна мотивация. Още от турско време са били основни производители, търговци, 

дори предприемачи и първи фабриканти, които действително хранели и обличали 

азиатската империя! Къде са сега? „Социализъмът“, както казваше правешкият 

„бащица“, ликвидира у три поколения и пазарната мотивация, и трудолюбието, и 

патриотизма на българите! Направи ги иждивенци на държавата, „пролетарски 
интернационалисти“ т. е. безродници, без собственост, без нормални амбиции за лично 

развитие и просперитет, без всякакво реално участие в икономиката и обществените 

отношения, без стопанска и дори без национална мотивация!     

         „А може, по-иначе може“, както го е казал поетът-комунист, от който предишните 

и сегашните „комунисти“ някак си се конфузят! На 29 юни 1994 г. именно в София е 

подписана Конвенция за опазване на река Дунав. Създадена е също Международна 

комисия за опазване на реката, а 29 юни е обявен за „Ден на река Дунав“. Тогава се 

организират и фестивали и други инициативи, с които се пропагандира многостранното 

значение на реката за народите и държавите, през които протича реката. И наистина, 

Дунав свързва десет европейски държави и четири столици. Повечето от градовете са и 

важни исторически и културни центрове, а живописните места и природни обекти сами 

по себе си са привлекателни за милиони туристи! Всяка дунавска държава има по 

няколко природни паркове по реката. Дунавският басейн е и огромен природен 

резерват, включващ повече от 300 притока, от които 34 са плавателни, с повече от 5 000 

вида животни и растения, над 45 вида риби… Същевременно тази огромна екосистема е 

една от най-застрашените от замърсяване и общите усилия за нейното опазване са 

неотложна задача на дунавските държави, още повече, че тя вече е неразделна част от 

общия водно-транспортен коридор Рейн-Майн-Дунав. Всъщност, това е и една от 

основните задачи и на Екологичната политика на ЕС (Пейчева, 2014). 

         В една публикация в списание „Геополитика“, професор Минко Памукчиев 

нарича Транспортния коридор №7 „уникална система с континентални измерения и 

геостратегическо значение“. Това е едновременно и търговско-транспортен коридор, 

и трансевропейски воден път с огромно значение за туризма, и огромна екосистема с 

основно значение за континента, и огромен природен резерват с хиляди животински и 

растителни видове, и риболовен регион с голямо значение за няколко европейски 

държави, и грамаден воден ресурс с голямо значение за енергетиката и мелиорацията за 

големи региони в Централна и Югоизточна Европа… В същото време професорът 

изтъква и редица недостатъци в съвременното състояние на българския участък от 

реката, както и в състоянието на българското корабоплаване. Заключението му общо 

взето е, че това състояние е плачевно. И той препоръчва редица мерки за 

възстановяване на нормалното състояние на речния път в нашия участък, както и за 

възстановяване на българското корабоплаване: Обща геополитическа стратегия, 

тактика и система на управление на плавателния път; хармонизация на националното 

законодателство за корабоплаването по Дунав със законодателството на ЕС и другите 

дунавски държави; съобразяване с цялостната европейска инвестиционна програма за 

развитие на Дунавския комплекс с очертаване на основните приоритети; конкретно - 

адекватна на европейската инвестиционна програма за реконструкция и развитие на 

дунавските ни пристанища и тяхната инфраструктура; постоянно поддържане на водния 

път, което да гарантира нормална навигация в българския участък на реката; преоценка 

на досегашната приватизационна политика относно българския участък на Дунава, 
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доколкото запазването на държавната собственост върху значителна част върху 

пристанищния и корабния парк (доколкото го има), не може да бъде стратегическо 

решение; национална програма за опазване на водите и околната среда в Дунавския 

воден басейн; национална концепция за развитието на туризма по коридор №7, 

основана на международното сътрудничество на дунавските държави и Европейските 

политики в областта на транспорта и туризма… (Памукчиев, 2004) 

         Интересни идеи за възстановяване и развитие на българския участък от Дунавския 

воден басейн и водно-транспортния коридор №7 дава и архитект Михаил Петков в т. 

нар. „Проект Долен Дунав – Рейн“. Той предлага „нова икономическа структура, 
основана на европейските правила и норми, без нарушаване на съществуващите 
държавни граници“. А именно – тясно обвързване на Долния Дунав с пристанищната 

система и инфраструктурата на целия коридор „Рейн-Майн-Дунав“. Пълно свързване 

с транспортната, търговската и материалната структура на Рейнския транспортен 

коридор, с неговата многовековна практика и опит. Този коридор, около който е 

съсредоточена най-мощната индустриална и финансова зона – не само в най-

развитата държава на ЕС, но и в самия ЕС. Всъщност архитект Петков вижда в този 

проект не само възможности за интензифициране на транспортната и търговската роля 

на Трансевропейския воден коридор „Рейн-Майн-Дунав“. Той вижда и огромни 

възможности за връзка на Коридор №7 с беломорските пристанища на Гърция през 

България, както и с българските черноморски пристанища и изобщо – с Черноморския 

регион. Бихме добавили и с огромния търговски център Истанбул, с който всъщност 

Дунавския търговско-транспортен път се свързва от векове. Архитект Петков предлага 

дори създаването на „Свободна икономическа зона „Дунав-Рейн“, в която да се 

включват не само дунавските държави-членки на ЕС, но и държави извън Съюза, а и 

извън Европа… (Петков, 2015)    

         През новия ХХI век трансграничното сътрудничество между дунавските държави 

е формулирано в „Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-

2020 г.“ . Десетте дунавски държави обединяват усилията и ресурсите си за 

осъществяването на Европейски проект „DANUBE FLOOPLAN“ в рамките на 

Програмата. Първоначално в Проекта са инвестирани 3,7 млн. Евро. Българското 

участие в проекта е представено от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) 

със седалище в Плевен (защо ли, след като БРП е в Русе!?). Предвиждат се три етапа 

за реализацията на Програмата:       1.  Изготвяне на разработки и общи устройствени 

планове за цялата територия на Дунавския басейн, както и за отделните урбанистични 

територии в района на реката;      2.   Изготвяне на общи оптимални транспортни и 

комуникационни планове за воден, шосеен, железопътен и въздушен транспорт:   -  

осигуряване на връзките между четирите вида транспорт, свързани с целия съвременен 

речен път „Рейн-Майн-Дунав“ – от Атлантика до Черно море.     3.    Третият етап  на 

програмата „Дунав 2014-2020 г.“ ще финансира проекти за 59 млн. Евро.   -  Основните 

цели на Проекта  „DANUBE FLOOPLAN“  са:   - Намаляване риска от наводнения по 

Дунав и притоците й;  -  Подобряване трансграничната координация при управлението 

на водите;    -  Опазване на биоразнообразието и културните обекти на Дунавския 

ареал… Създаден е Управителен съвет по проекта (http://www.interreg-

danube.eu/approved-projects/danube-floodplain/partners, n.d.).  

         Въпросът сега е: как оптимално и по възможност бързо, да се развие една цялостна 

българска политика относно укрепването и развитието на българския крайбрежен 

участък на Дунав, на пристанищната инфраструктура, на националния корабен парк, 

на националните водно-транспортни и търговски възможности, на собствените 

национални възможности за круизен туризъм… За всичко това обаче, отстъпвам думата 
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на специалистите в тези области, запазвайки за себе си историята и сантиментите и 

носталгията си по крайдунавската ми младост!  
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Abstract 

The digitalization of copyrighted works including text, music and video has dramatically 
increased the efficiency of unauthorized copying. Nowadays it is easier to copy and share 
digital information, to copy and paste from a web page, to share files. Even common tasks such 
as sending email and browsing the web involve the creation of copies. The Internet allows the 
infringers to produce thousands of copyrighted work at little cost. Providing legal protection 
against the copyright infringement has been the subject of an international treaty (the World 
Intellectual Property Organization Copyright Treaty), a European Community Directive (the 
Information Society Directive) and major copyright legislation in the USA (the Digital 
Millennium Copyright Act). Although there are consistencies among nations' intellectual 
property laws, each jurisdiction has separate and distinct laws and regulations about 
copyright. 

    Overprotection of copyright could threaten democratic traditions and impact on social 
justice principles by unreasonably restricting access to information and knowledge. If 
copyright protection is too strong, competition, innovation and creativity is restricted. A 
balance between the interests of copyright owners in receiving fair reward for their efforts and 
the interests of copyright users in receiving reasonable access to copyright materials should 
be maintained. The paper discusses and compares different solutions and approaches to the 
issue of reducing the digital copyright infringement without restricting the innovation and 
creativity. 

Keywords: copyright infringement; copyright legislation; liability; digitalization; criminalization  

JEL Codes: K14, K24 

 

Introduction:  

The new digital world has changed many sides of our everyday life. Computers and 

Internet brought us new opportunities and new unknown difficulties and duties along. Since 

electronic relations became popular and available for most people all over the world, 

governmental and jurisdiction forces try to find the correct and effective way to regulate the 

new cyberspace. The greatest problem in connection with electronic data processing is its 

regulation and control. Unfortunately, the means of controlling the information stream are very 

poor, as well as it is simply impossible to supervise the global on-line world (Dong Elaine and 

Wang Bob, 2002).  

New technologies have always influenced copyright law. Digitization is simply the latest 

novel technology and it will obviously have and already has had a significant impact. Digital 

technology permits the easy, inexpensive, and perfect duplication of copyrighted works, it 

allows for the quick, global, “one-to-many” distribution of that content through digital 

networks.  

 

1. Copyright legislation. Exceptions to liability for copyright infringement. 
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Copyright legislation is part of the body of law known as “intellectual property,” which 

protects the interests of creators by giving them property rights over their creations. These 

rights of property are recognized under the laws of most countries in order to stimulate human 

intellectual creativity and to make the fruits of such creativity available to the public.  Copyright 

law protects literary and artistic works as well as creations in the field of so-called “related 

rights.”  Literary and artistic works include books, music, works of fine arts such as paintings 

and sculptures, and technology-based works such as computer programs and electronic 

databases. These works can be in analogue or in digital form. Certain copyright works can only 

exist in digital form. For example the computer programs, which are truly ‘digital copyright’ 

works. Other copyright works can exist in both analogue and digital form like computer-

generated literary, dramatic, musical or artistic works, musical works, sound recordings, movie 

broadcasts, etc. Copyright law protects only the form of expression of ideas, not the ideas 

themselves. 

 Copyright law protects the owner of property rights in literary and artistic works 

against those who “copy” or otherwise take and use the form in which the original work was 

expressed by the author. Copyright infringement is the unauthorized use of works covered by 

copyright law, in a way that violates the copyright owner's exclusive rights. However 

nowadays it is easier to copy and share digital information, to copy and paste from a web page, 

to share files. In most cases, the sharing of files involves the creation of copies. Even common 

tasks such as sending email and browsing the web involve the creation of copies.  

Copyright law is rapidly changing. The digitization of content and the growth of the 

Internet put many challenges to the way copyright-protected material is protected, licensed and 

managed.  The first major international convention to establish the principle of national 

treatment was the Berne Convention, which dates back to 1886. It has been revised on a 

number of occasions but remains the leading international treaty. The USA agreed to the Berne 

Convention in 1989. Later the challenges of digitization resulted in the two latest international 

copyright treaties: the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and 

Phonograms Treaty, both of December 1996 (Stokes, 2005).  

Cyberspace produced also new intellectual property items as computer graphics, 

electronic literature, and software, databases with a great amount of useful information and 

even such notion as domains that are acknowledged as an intellectual property and are protected 

by the World Intellectual Property Organization. The two World Intellectual Property 

Organization (WIPO) Treaties of 1996 dealing with copyright, related rights and new 

technology gave fresh legislative impetus to efforts in Europe to adapt and harmonize copyright 

law to the challenges of the information society. In confirming that existing exceptions and 

limitations can be carried forward and extended in the digital environment, WIPO countries 

rejected the claim that "digital is different". Contracting parties are allowed to carry forward 

and extend such limitations in the digital environment, and create new exceptions where 

appropriate. The result was the 2001 Copyright Directive (the Information Society 

Directive). By early 2003 all EU member states should have implemented the new copyright 

directive. Other nations such as Canada, New Zealand and South Africa are in the process of 

updating their copyright legislation. The way in which these treaties are implemented will, in 

large measure, determine the future of the balance that has been so important to the copyright 

system and to information users in the past (Legal, 2011).  

In 1998 the US Congress enacted the controversial Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA). The DMCA was the largest change to the Copyright Act that attempted to address 

copyright in the digital environment. It was and remains controversial in its provisions and its 

effects. Some of the important things the DMCA does are: to provide some protection to 

Internet Service Providers (ISPs); to make it a crime to circumvent copyright access except in 

narrow circumstances; to give copyright owners the right to control access to works in which 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Exclusive_right
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they own copyright. Passed in part to comply with international treaty obligations, the DMCA 

prohibits the circumvention of copyright protection systems. These systems are technologies 

that control access to copyrighted works.  People may violate the DMCA simply by unlocking 

an “electronic lock” to gain access to a work even if they do not subsequently infringe the 

copyright in that work – for example, by copying for the purposes of “fair use.” These 

provisions may be enforced by both civil and criminal sanctions. Criminal penalties are limited 

to persons acting “willfully and for purposes of commercial advantage or private financial 

gain.” (Law Commission of Canada. Defining Criminal Conduct in in contemporary society, 

2004), 

 The DMCA includes protection for online service providers (OPSs) and creates limited 

immunity to the computer repair services. 

One of the differences between the European and US copyright legislation is that 

the moral rights of the author have always been part of the European copyright tradition, 

since the first Berne convention in 1886 but have never been part of the American law. Through 

the WIPO Performances and Phonograms Treaty in 1996 the US copyright law for the first 

time adopts a codification of composer’s moral rights. Moral rights represent a position in 

copyright theory, by which the author, composer or director has almost complete control over 

the ways of which his or her work shall be presented or manipulated. Moral rights in copyright 

law are an expression of viewing creator rights as natural rights.  

The actual rights of author differ from country to country, but the Berne Convention 

recognizes the right of integrity and the right of attribution. The right of integrity protects an 

author's work from mutilation or distortion and protects the work from association with 

something that would harm the creator's reputation. The right of attribution refers to the 

author's right to be associated with his or her work (and the work not attributed to someone 

else). Thus European law has for the last hundred years served the interests of artists and 

publishers, while the American law has purported to serve the interests of the public at large 

(Marke, 1997).  

The international copyright system is very complex. Nevertheless when faced with a 

digital copyright problem with an international dimension it is worth bearing in mind the 

following very rough rules: (Stokes, ’Digital Copyright: Law and Practice’, 2005). 

 the law where the work is created (ie, its country of origin) is likely to 

be relevant when determining who owns the copyright in the work or who the author 

is;  

 the law where the infringing acts are taking place is likely to be relevant 

to the questions of the subsistence and infringement of copyright in the work;  

Which courts will hear and resolve any international copyright dispute is likely to be addressed 

by reference to a number of international conventions dealing with jurisdiction and the 

enforcement of judgments including the Brussels Regulation (44/2001/EC) on Jurisdiction and 

Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters.  

For example a work created outside US has the same protection in the US as a US work 

would have. The reverse is also true. The conclusion is that the domestic law where the 

potentially infringing action takes place is usually the law that applies to that action. This 

situation gets more complicated when dealing with activities on the Internet. 

There are some exceptions to liability for copyright infringement in common law 

countries like the “fair use’’ doctrine in USA. Other jurisdictions such as the United Kingdom, 

Canada, South Africa, Australia and New Zealand and some other Commonwealth countries 

have similar provisions, which are tied to specific purposes (such as ‘fair dealing for research 

or private study’). These countries typically have a wide set of relatively narrow exceptions 

for the benefit of individuals, educational institutions, libraries or other cultural institutions and 

Governments. 
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The United States became the 80th signatory of the treaty with the Berne Convention 

Implementation Act of 1988.  The US signed the treaty with one important exception: it did 

not accept the recognition of moral rights in article 6 of the Berne Convention, which rights 

enable a copyright holder to "object to any distortion, mutilation, or other modification of, or 

other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor 

or reputation."  In US an exception to liability for copyright infringement is made under the 

‘fair use’ doctrine. The doctrine only existed in the U.S. as common law until it was 

incorporated into the Copyright Act of 1976. It allows limited use of copyrighted material 

without requiring permission from the rights holders, such as for commentary, criticism, news 

reporting, research, teaching or scholarship. The US courts determine whether a particular use 

is fair on case-by-case basis, depending on the circumstances of each case. The law offers four 

factors to evaluate: (1) the purpose of the use, including a non-profit educational purpose; (2) 

the nature of the copyrighted work; (3) the amount of the copying; and (4) the effect of the 

copying on the potential market for, or value of, the original work (Crews, 2011) . 

UK copyright law has a set of exceptions to copyright known as fair dealing. Database 

right has a similar set of exceptions. Fair dealing is much more restricted than the American 

concept of fair use. It only applies in tightly defined situations, and outside those situations it 

is no defence at all against a lawsuit for copyright infringement. According to section 29 of the 

UK Copyright, Designs and Patents Act 1988 “fair dealing with a literary, dramatic, musical, 

etc, work, for the purpose of research or for a non-commercial purpose, does not infringe any 

copyright in the work, provided it is accompanied by a sufficient acknowledgement of the 

source”. Section 30 of the same act provides that “fair dealing with a work for the purpose of 

criticism or review, of that or another work, or of a performance of a work, does not infringe 

copyright in the work, provided it is accompanied by a sufficient acknowledgement, and 

provided the work has actually been made available to the public”. Educational establishments, 

libraries and archives in UK have many exceptions that are applicable only to them, which 

enable them to do their work. 

According to Paul Goldstein there is no specific provision for fair dealing in civil law 

practice, but copyright legislation in most civil law countries contains exemptions comparable 

to those provided under the fair dealing defense. For example the French legislation, provides 

narrow exceptions in the case of published works for private copies and as well as short 

quotations for critical, educational, polemic, or scientific purposes. The German Copyright Act 

provides a long list of limited exceptions in addition to those for quotation and private use. 

 

2. Copyright infringement in digital environment. 

Information is increasingly being produced in digital format. New communications 

technologies bring unprecedented opportunities for improving access to information and 

technology has the potential to improve communication and access. Sometimes technological 

change is so profound that it rocks the foundations of an entire body of law. Peer-to-peer (P2P) 

file sharing systems—Napster, Gnutella, KaZaA, Grokster, and Freenet—are just the 

symptoms of a set of technological innovations that have set in motion an ongoing process of 

fundamental changes in the nature of copyright law. In a very real sense, we are in the midst of 

an intellectual, moral, and legal struggle over the future of copyright-the struggle over the 

future of the rights to duplicate and transform information (Lawrance, 2005).  

Copyright law, although dealing with intangible products of thought, requires fixation. 

In the past, the fixed copies of the original object could be examined, given away, traded, etc. 

But the digital objects are different. However they can be given away or otherwise shared 

without losing access to the "original." The digital copies are identical. This is different from 

physical objects. A book, for example, can be given away, and the giver loses access to the 

book. A digital book, on the other hand, can be given away while the owner keeps an identical 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_law
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Copyright_Act_of_1976
http://enc.tfode.com/Fair_use
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright,_Designs_and_Patents_Act_1988
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copy. This idea has greatly affected the arguments about the original work and its 

relationship to copies and the first sale in the digital environment. In determining whether a 

creation can receive copyright protection, digital media such as CDs or software programs on 

a drive are considered a fixed format.    The characteristics of digital works and the network 

environment, particularly the nature of the identical copy and the ease of copying works, gives 

users the ability to create, modify, distribute, and present information on a scale that has not 

been possible before. These abilities, however, include the manipulation of information that is 

copyrighted. Any type of information can be transmitted. The distribution of copyrighted 

material without the copyright holder's permission (in cases that are not exemptions or fair use) 

is illegal.  For example the people who are sharing copyrighted music and movies are very 

likely infringing, since it's difficult to see how fair use or an exemption could possibly apply. 

One must seek the permission of the copyright owner if he wants to make, distribute, 

rent or loan out copies of the author’s work, or to adapt, perform, show or broadcast it. This 

applies to work on the internet too. However, the copyright owner is under no obligation to 

give such permission. Some examples of copyright infringement in digital environment are 

duplication of a CD or other recorded media containing copyright material without permission 

of the copyright holder; unauthorized downloading of copyrighted material and sharing of 

recorded music over the Internet, often in the form of MP3 files; unauthorized use of text 

content on the world wide web by coping from one site to another without consent of the author, 

etc. 

If a person performs one of the activities that is the exclusive right of the author, then 

the person is potentially infringing on the author's copyright. Besides this type of direct 

copyright infringement, one can be liable for helping another person infringe. First, there is 

contributory infringement, when someone has "materially contributed" to another person's 

direct infringement (they've helped the infringer in some way). Another is vicarious liability, 

when someone benefits financially from another person's infringement, and could have stopped 

that infringement from occurring in the first place. 

Copyright is intended to encourage creativity, progress and innovation by protecting 

certain economic and moral rights of the authors and, at the same time, by rendering 

copyrighted works accessible to the rest of society. A balance between the interests of 

copyright owners in receiving fair reward for their efforts and the interests of copyright users 

in receiving reasonable access to copyright materials has been maintained in a number of ways. 

The balancing of these two conflicting interests is of crucial importance, therefore the authors 

are granted specific rights while the public is entitled to the privilege of using the work, 

provided that these activities are subjected to a number of restrictions. These restrictions relate 

to the copyright ability of the subject matter, the duration of the period of protection, the 

availability of the work to the public and the conditions of its use. Normally, the use for 

educational and information purposes, criticism or review and scientific research is regarded 

as fair and does not constitute a violation of copyright. 

The relevant statutes, conventions and case law take different approaches on how to 

regulate and balance the interests of the authors and the privileges of the users, nevertheless 

they provide relatively similar catalogues of non-infringing uses and the pertinent factors to be 

considered in the process of evaluation. IFLA (International Federation of Library Associations 

and Institutions) represents the interests of the world's libraries and their users. According to 

this organization if reasonable access to copyright works is not maintained in the digital 

environment, a further barrier will be erected which will deny access to those who cannot afford 

to pay. In order to maintain a balance between the interests of rights holders and users, IFLA 

has developed a statement of principles. Some of the basic IFLA principles are: national 

copyright laws should aim for a balance between the rights of copyright owners to protect their 

interests through technical means and the rights of users to circumvent such measures for 

http://en.wikipedia.org/wiki/CD
http://en.wikipedia.org/wiki/File_sharing
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/MP3
http://en.wikipedia.org/wiki/World_wide_web
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legitimate, non-infringing purposes; copyright law should enunciate clear limitations on 

liability of third parties in circumstances where compliance cannot practically or reasonably be 

enforced; providing access to a digital format of a protected work to a user for a legitimate 

purpose such as research or study should be permitted under copyright law. According to IFLA 

in national copyright legislation, exceptions to copyright and related rights, allowed in the 

Berne Convention and endorsed by the WIPO treaties should be revised if necessary to ensure 

that permitted uses apply equally to information in electronic form and information in print.  

 

3. Effective solutions. The future of copyright. 
The digital moment has collapsed the distinctions among the three formely distinct 

processes: gaining access to a work; using (reading) a work; and copying a work. One cannot 

gain access to a news story without making several copies of it by clicking on the website that 

contains the news story and making a copy attached to an email. Copyright was designed to 

regulate only copying and not supposed to regulate ones right on read and share. Nowadays 

copyright policy makers have found themselves faced with the challenge to expand copyright 

to regulate access and use, despite the effect this might have on creativity, community, and 

democracy (Vaidhyanathan, 2001). 

The copyright owners see themselves as under threat from a flood of cheap, easy copies 

and a dramatic increase in the number of people who can make those copies. Because of the 

high volume of illegal uses, and the low return to suing any one individual, the copyright 

owners tend not to sue those who trade software, video, or music files over the Internet. Instead, 

copyright owners sue direct facilitators like Napster; makers of software that can be used to 

share files; those who provide tools to crack encryption that protects copyrighted works; search 

engines that help people find infringing material; eBay, and Yahoo Auction;  and even credit 

card companies that help individuals pay for infringing activity. It is not cost-effective for 

copyright owners to sue individual infringers, because there are millions of them, because 

lawsuits are expensive, and because many infringers would only be liable for or able to pay 

minimal damages. Copyright owners are happy to sue facilitators instead, because there are 

fewer of them and both damages and the benefits of injunctive relief are substantial. From the 

perspective of the music industry, it was easier and more effective to shut down Napster than 

to sue the millions of people who illegally traded files on Napster. Most of these suits rely on 

theories of secondary liability, focusing on those who provide services or write software that 

can be used in an act of infringement.  

As a result the copyright owners have no incentive to permit optimal innovation by 

facilitators, because they do not benefit from that innovation except indirectly. Individual 

infringers in turn have no incentive to change their behavior or to subscribe to fee-based 

services, because they suffer none of the costs of infringement. In their paper ‘’Reducing 
Digital Copyright Infringement without Restricting Innovation’’, Mark Lemley and Anthony 

Reese suggest that optimal digital copyright policy would do two things: stop deterring 

innovators, and permit cost-effective enforcement of copyright in the digital environment. Both 

alternatives derive from the basic economics of copyright enforcement. One solution is to 

change the incentives of individuals. Because individual users of peer-to-peer (p2p) networks 

know that it is extremely unlikely they will be sued, economic theory suggests that the only 

way to effectively deter infringement is to increase the effective sanction substantially for 

those who are caught. This has other advantages as well - the government could target the 

relatively few keystone providers of illegal files on p2p sites. Although illegal file trading 

cannot be stopped and all the piracy cannot be prevented, in this way the copyright owners can 

reduce piracy enough that they can make a return on their investment.  

Another solution suggested by the two authors is to change the incentives of copyright 

owners to sue individual infringers by reducing the cost of such a suit. One such approach 
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would be a levy system. Levies on equipment or services permit automatic collection of 

royalties, reducing the enforcement cost dramatically, but at the cost of taxing legal as well as 

illegal uses. Under a levy system the copyright owner is protected by a compulsory license 

rather than a property rule. An alternative proposal to reduce the cost of enforcement is to create 

some sort of quick, cheap arbitration system that enables copyright owners to get some limited 

relief against abusers of p2p systems. It would be more acceptable than selective criminal 

prosecution, because the burden would fall more evenly on each wrongdoer, rather than 

imposing punishment on a few in order to serve society's interest in deterring the rest. (Lemley, 

Mark and Reese, R., 2004). The Hong Kong Government consultation document-‘’Copyright 
protection in the digital environment’’ sets out the main issues relating to whether and if so 

how the copyright protection regime should be enhanced to provide for effective protection in 

the digital environment.  

As more and more copyright owners are demanding heavier sanctions against 

unauthorized file sharing of copyright works using P2P technology, the paper suggests 

introducing new criminal liability with different extent of criminalization. There are several 

possible options: to criminalize all downloading activities done without the authorization of 

the concerned copyright owners. Thus a person who uses a P2P software to download a song 

or movie or who downloads an article or a photograph or graphics on the Internet without 

authorization will be a subject to criminal sanction. The other option is to criminalize only 

those unauthorized downloading and file sharing activities which result in direct commercial 

advantage or are significant in scale. It should be noted that if criminal sanctions are to be 

introduced, a number of activities that may only attract civil liability could become 

criminalized. For instance, a person who, without the authorization of the copyright owner, 

makes available an article on a personal homepage without inviting others to download it, or a 

person who uses a peer to-peer streaming software to relay a live television broadcast program 

for the public’s viewing might be caught. 

 Another solution, suggested by the consultation paper is the assistance from the 

online service providers - OSPs in the fight against Internet piracy. OSPs may be encouraged 

to develop, together with copyright owners, appropriate guidelines on good industry practices 

or codes of practice binding on all operators to combat online piracy activities. This may 

include tightening up their service contracts with subscribers to put in place measures against 

repeated infringers. A liability for the online piracy activities undertaken by their clients may 

arise for the OSPs if an OSP fails to take steps to remove or disable access to the infringing 

materials identified on their service platforms. It should be considered under what 

circumstances the liability would arise (e.g.the role played by them in relation to the infringing 

activities, the type of services they provide, whether knowledge of infringement is required, 

etc.) and what remedies or sanctions should be imposed. 

 Finally the paper examines the issue with the statutory damages. Copyright owners 

claim that it is not easy to find evidence as to the causation and extent of loss. According to 

them the actual amount of damages awarded by the court in civil infringement proceedings is 

usually too small to deter infringers. Various possible formulations may be considered. 

Relevant issues, which should be taken into account include what range of statutory damages 

would be appropriate, whether there should be exceptions to the award of statutory damages, 

whether statutory damages should be available for all types of copyright infringement or those 

occurring in the digital environment only, whether the court should be given the discretion to 

put a cap on the aggregate amount of statutory damages to be awarded having regard to the 

circumstances of individual cases etc.  

For some, a strong digital copyright protection puts in danger the free expression and 

democratic participation. Others suggest that ‘’fair use rights’’ should be strengthened in the 

digital environment by “fair access” rights. Still others maintain that digitization eliminates the 
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need for copyright as an incentive for distribution and that for at least some types of works, 

copyright is not required to induce production. However there are two major trends- 

minimalists and maximalists. Minimalists argue that innovation, economic growth, and 

creativity will flourish only if copyright protection is thin (Lessing, 1996).   

Maximalists like Paul Goldstein, in contrast, argue that these same objectives can be 

achieved only by strengthening and extending copyright protection to “every corner where 

consumers derive value from literary and artistic works.” This position assumes that current 

copyright limitations exist only because it is too costly to enforce property rights against 

marginal users. Rights management systems give producers control over the uses of content, 

enabling more perfect price discrimination and increasing production and overall efficiency.  

A lot of people wrote about the future of copyright in the digital age. Ben Depoorter 

argues that technology, by creating an environment of rapid and unpredictable change, 

establishes two major conditions that have a profound effect on copyright law: legal delay and 

legal uncertainty. In copyright law, breakthrough technologies make it more difficult to apply 

existing rules by analogy. Even when courts seek to apply the relatively bright line rules of 

copyright doctrine, the exact entitlement of rights may be surprisingly uncertain when applied 

to a novel technology.  

The American author John Perry Barlow wrote that the application of traditional 

copyright laws to the digital environment was a fundamental misunderstanding and mistake. 

According to him copyright was designed to protect ideas as expressed in fixed form, but not 

the ideas or bits of information themselves. Barlow did not prescribe a solution to the digital 

dilemma; he only outlined the problems that the global economy can experience the next years.  

The Stanford law professor Paul Goldstein in his book “Copyright highway” -1994 

outlined an optimistic view of the digital moment and its potential for both producers and 

consumers. Goldstein saw on the horizon a day when all cultural content –text, music, video, 

software, and video games could be streamed into our homes through one wire and out of one 

box. Each consumer would have instant access to huge and substantive private libraries of 

culture and information. 

 But no “copywarrior’’ is more prominent and influential than Larry Lessig. His book 

‘’Free Culture’’ aims to win hearts and minds for a great cause—a radical paradigm shift from 

corporate culture to free culture, from selling to sharing, and from intellectual property to 

intellectual commons. Just when it looked like our ‘’copyfuture’’ would be dominated by a few 

giant media conglomerates—vast integrated empires of publishing, music distribution, and 

motion picture production. Lessing announces a future modeled on the open-source software 

movement, a future in which small-scale enterprises and individuals build a vast intellectual 

commons dedicated to the propositions that information shall be free and ideas shall not be 

owned (Solum, 2005).  

The law has never granted copyright owners an absolute monopoly. Instead, the laws 

strike a balance between granting a certain level of protection and guaranteeing a certain level 

of access and use. [26] Copyright enforcement is, and always has been, imperfect. Despite 

copyright law's historic tendency to respond to new technological developments by adjusting 

the scope of copyright law our theoretical understanding of the effects of technological changes 

on copyright law remains relatively undeveloped. 

 

Conclusion: 

Copyright protection in the digital age should remain as extensive as it was in the analog 

era. However it should respond to the challenges of digital copyright with increased 

criminalization. The scope of copyright protection depends on the availability and effectiveness 

of enforcement mechanisms. Copyright crime is as much about criminal law as copyright law. 

This does not mean that increased criminalization is always a bad idea or that the criminal law 
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should remain immutable in the digital era. It does mean, however, that proposals to protect 

digital copyright through criminal sanctions should be scrutinized through the lens of criminal 

law as well as copyright law (Law Commission of Canada, 2004).  

In many respects, the criminalization of copyright infringement is necessary. The 

effectiveness of traditional civil-enforcement mechanisms is truly threatened by digitization. 

Peer-to-peer file-sharing networks, broadband connections, file compression formats, 

circumvention applications, and other technologies have dramatically expanded the scope of 

copyright infringement. Whether this represents a net benefit or loss to the public interest is 

not clear. However, it tends to be skeptical whether criminal sanctions have the capacity to 

solve complex social problems, especially those lying outside the traditional core of the 

criminal category. This leaves policy makers with two alternatives. They can attempt to live 

with the effects of digitization, or they can attempt to bring into action noncriminal mechanisms 

to prevent infringement (Law Commision of Canada, 2004).  

Copyright ensures the quality of information while preventing from piracy, as well to 

bring order to the electronic publishing market. Copyright provides people with a financial 

incentive to create copyrightable materials. During last 200 years no one has thought any better 

way to compensate or provide incentives for creative persons. Copyright is much more needed 

than ever by the society in the new digital environment. Just as Laura Gasaway believes, 

“Neither users of copyrighted works nor copyright holders would benefit from the death of 

copyright” (Gasaway, Laura, 2001) 

The copyright will not disappear in the new digital environment. At the same time, 

copyright law should often be revised, and continue to adjust to the new digital era. 
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LEGAL PROTECTION OF CHILD OFFENDERS 

NADEZHDA KRASTEVA1 

Abstract 

The legal protection of child offenders is a delicate issue that should be constantly grown 
up in the public eye, discussed with particular care and decided in the best interest of the child. 
This paper presents the current legal protection of child offenders under Bulgarian law. The 
research reveals some of its weaknesses and outlines the need for a change in the respective 
area. 

The paper focuses on measures to combat child offences. Thus, it is found that the main 
remedy is the educational measures, the most often imposed by them being the “warning”. 

Keywords: child; protection; offender; punishment; educational measure  

JEL Codes: K14  

 

1. Introduction  

The legal protection of child offenders is a complex and delicate issue because it 

presents the child in a very vulnerable role. In such a situation, it requires an individual attitude 

and special care. Globally, it is recognized that any national legislation should treat child 

offenders in a different, more lenient way than adult offenders. This is in accordance with one 

of the Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 

Juvenile Justice, 1985): “Efforts shall be made to establish, in each national jurisdiction, a set 
of laws, rules and provisions specifically applicable to juvenile offenders and institutions and 
bodies entrusted with the functions of the administration of juvenile justice … (principles 2.3). 

The rule is devoted to the need for specific national legislation to ensure optimal 
enforcement of the rules, both legally and practically.” 

It is through the operation of special national legislation that adequate protection of 

adolescents is carried out. Thus the state expresses its concern for their proper development, 

upbringing, re-education, correction and education, given the fact that they have committed an 

offence. 

In determining the national policy in the commented area, account should also be taken 

of the fact that the demeanour or behaviour of children, which is contrary to established social 

norms and values, is often part of the process of their maturation and growth. It is reasonably 

expected that most of the children overcome it spontaneously in their transition to adulthood 

so that the young person should not be condemned as a “deviant”, “offender” or “potential 

offender” in the public space (United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile 

Delinquency (Riyadh Guidelines), 1990). 

• The subject matter of the present study is the current Bulgarian legislation in the 

commented area. The aim is to investigate measures to counter child offences. It is important 

to make some clarifications on the concepts used in the study: 

• The term “child” is already clarified in the Convention on the Rights of the Child 
(Art. 1) and according to the Bulgarian legislation it includes “every human being under the 
age of 18 because at this age they reach their lawful age.” 
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• The next important concept is “child protection”, which should be understood as 
ensuring the rights and legitimate interests of the child. In view of the above definition, this 

study will examine the current legal protection of the child within the meaning of the 

Combating Minors' and Adolescents' Anti-Social Behaviour Act (also known as “Juvenile 

Delinquency Act”) (Combating Minors' and Adolescents' Anti-Social Behaviour Act, 1958) 

and the Criminal Code of Republic of Bulgaria, 1968. 

• The most important concept in the paper is “child offenders”. Of course, it can be 

said that this is a person who has not reached the age of majority and has committed an offence 

- for example an antisocial act (such as escape from home, harassment, indecent behavior in a 

public place, begging, wandering, etc.); sometimes the act of a juvenile may also reveal the 

signs of crime - bodily injury, theft, robbery, destruction or damage to foreign property, 

unlawful seizure of a vehicle, etc. However, it is also possible to consider the commentary from 

another point of view. A child offender can also be identified as a victim of the social reality 

in which they live and which violates the generally accepted norms and rules of conduct. 

 

2. Child at risk  

Child offenders have been found to be the most common cause of the changed values 

and norms of society; the growing dissatisfaction with lifestyle; from the constant violence and 

aggression in the present day, and at the same time a peculiar expression of their inner world, 

consisting of confused feelings and states. The UN General Assembly in the Riyadh Guidelines 

expresses the concern of the world community for the large number of children who, regardless 

of whether they observe or violate the law, are actually abandoned, neglected, subjected to 

various abuses, threatened by drug addiction, isolated from society, in short, are exposed to 

social risk. The main reasons for this are family problems, lack of education, poverty, a friendly 

environment, the negative influence of the media, etc. T. Hinova researches the impact of some 

factors related to the family, material condition, environment, education and culture of juvenile 

offenders (Hinova, T., 1971). In this way, a particularly vulnerable group of children is formed, 

which needs special care and protection of the law – “children at risk”. Undoubtedly, child 

offenders can also be included in this group. Within the context of complexity, a relatively new 

group of children at risk emerges - unaccompanied migrant children and refugees (Krasteva, 

N., & Krastev, V., 2017).  

According to the Bulgarian legislation, “a child at risk” is a child: 

(a) whose parents are deceased, unknown, deprived of parental rights or whose 
parental rights are restricted or the child has been left without their care; 

(b) who is the victim of abuse, violence, exploitation or any other inhuman or degrading 
treatment or punishment within or outside their family; 

(c) for whom there is a threat to impair their physical, mental, moral, intellectual and 
social development; 

(d) suffering from injuries as well as from difficult-to-treat diseases ascertained by a 
specialist; 

e) who is at risk of dropping out of school or who have dropped out of school (§ 1, item 
11 of the Supplementary Provisions of the Child Protection Act). 

It turns out that two basic laws are in place for children at risk in Bulgaria – the Child 

Protection Act, 2000 and the Combating Minors' and Adolescents' Anti-Social Behaviour Act. 

It is legally regulated that both systems act relatively independently and in parallel. At the same 

time, the practice shows that they are aimed at almost the same target groups - children at risk 

who are the subject to protection, are often children who have committed an antisocial 

phenomenon.  
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Conducting a juvenile delinquency from one child results in the imposition of one or 

several educational measures under the Combating Minors' and Adolescents' Anti-Social 

Behaviour Act. More serious are the consequences when the committed act reveals the signs 

of a crime. In this regard, the establishment of a certain age for criminal repression is an 

essential part of a country's criminal policy. The current approach is to judge whether a child, 

in view of their individual development, is capable of understanding the moral and 

psychological dimensions of criminal responsibility. No common criterion for such a position 

can be found globally (https://en.wikipedia.org/wiki/Defense_of_infancy). 

 

3. Legal status of child offenders within the meaning of the Criminal Code 

According to the Bulgarian criminal legislation, there are three age groups, in view of 

the ability of individuals to incur criminal liability - minors, juveniles and adults (Girginov, A., 

2001). Minors are all persons under 14 years of age. The law categorically declares them not 

criminally responsible. It is assumed that they have never reached the necessary age which 

allows the use of criminal repression against them (Art. 32, par. 1 of the Criminal Code). Of 

course, they can do various socially dangerous acts, but they are not crimes and do not justify 

criminal responsibility. However, their behaviour does not remain and should not be left 

without consequences. In this sense, the provision of Art. 32, par. 2 of the Criminal Code 

provides that appropriate educational measures under the Combating Minors' and 

Adolescents' Anti-Social Behaviour Act can be applied to these children. 

As far as juveniles are concerned, the Bulgarian legislator rightly uses a differentiated 
approach, considering all the peculiarities of their age. In this regard, the provision of Art. 31, 

par. 2 of the Criminal Code states: “A juvenile - who has attained the age of 14 but has not 

attained the age of 18 - is criminally liable if they can understand the nature and importance of 

the act and guide their actions.” Therefore, in each case, it is necessary to explicitly check the 

juvenile's ability to understand the nature and significance of what has been done, and to guide 

their actions. 

Where it is established that a juvenile has been unable to understand the nature or 

meaning of their deed or has not been able to guide their deeds, they are not criminally 

responsible. The act done cannot and should not be without consequences. Under these 

circumstances, the legislator provides for the person to be accommodated in a educational 

boarding school or in another suitable facility by the decision of the court (Art. 31, par. 3 of 

the Criminal Code). By requiring the use of this educational measure, the legislator 

approximates the legal regime of the criminally not responsible juveniles to that of the minors. 

Of particular importance are the cases when it is established that the juvenile is 

criminally responsible. In accordance with the principles of the modern criminal policy and the 

psychophysical characteristics of the minority, special provisions are laid down in the General 

Part of the Criminal Code, which regulate the particular criminal law status of juvenile 

offenders. In this sense, Chapter Six “Special Rules for Juveniles” has been introduced in the 

Criminal Code; what is present is the conditional sentencing under Art. 69 of the Criminal 

Code, the early release under Art. 71 of the Criminal Code, the rehabilitation under Art. 86, 

par. 1, item 4 of the Criminal Code, etc. 

In particular, the provisions of Chapter Six of the General Part of the Criminal Code 

provide for the protection of juvenile offenders in three main directions: 

- exemption from criminal liability; 

- definition of a specific purpose and types of penalties; 

- exemption from suffering the punishment of imprisonment. 

The creation of an entire system of norms to ease the regime of juvenile criminally 

responsible persons is not only a national achievement in the spirit of international 
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requirements but also a guarantee of the state's concern for the correction, re-education and 

well-being of these children. 

 

3.1. Exemption from criminal liability 
In its approach to the protection of juvenile offenders, the Bulgarian legislator 

considered that according to the peculiarities of age, stage of maturity, individual development 

and the nature of the act committed, the use of criminal repression against them is not always 

necessary for their correction and re-education. In the case of an offence committed by a 

juvenile who should be blamed for it, the state shall, in the presence of the statutory 

preconditions, refuse to make criminal liability. The exemption of juveniles from criminal 

liability is two types: exemption from criminal liability by imposing an educational measure 
under Art. 61 of the Criminal Code and exemption from criminal liability by imposing 
administrative punishment, public reprobation or educational measure under Art. 78a of the 
Criminal Code (Stoinov, A., 1999, pp 129-131, 436-442). 

 

3.2. Purpose and types of punishments of juveniles 
In cases where the juvenile cannot be exempted from criminal responsibility, the 

question of the imposition of a penalty arises. The provision of Art. 60 of the Criminal Code 

states that the punishment of juveniles is imposed so that they are primarily re-educated and 

prepared for socially useful work. In defining this particular purpose, the legislator is primarily 

guided by the age and individual peculiarities of juveniles. The punishment must influence the 

overall development of the person of the juvenile offender and result in their re-education and 

willingness to participate in socially beneficial activities. At the same time, the punishment 

should be an incentive for the perception and observance of generally accepted norms and rules 

in society. 

In view of the particular purpose of punishment for juveniles, their psychophysical 

development and their legal status, the types of punishment provided for them are significantly 

restricted in the Criminal Code. In this respect, four types of punishment may be imposed on 

juveniles: imprisonment, probation, public reprimand and deprivation of the right to pursue a 

particular profession or activity (Art. 62 of the Criminal Code). Before being individualized, 

the punishments of juveniles should be replaced in the sense of Art. 63 of the Criminal Code. 

What is important here is the extent to which these punishments are effective and 

actually contribute to the particular purpose of the punishment. The heaviest of them is 

“imprisonment”. It is no secret that this type of punishment has a number of negative aspects, 

especially when it comes to adolescents. Despite the fact that it is being served in reformatories, 

not in general prisons together with adults, the punishment is more negative than it could help 

to repair and re-educate the juvenile - as a break from the family environment; the process of 

resocialization is quite difficult; the environment in which the person finds themselves in is 

inappropriate. It is therefore generally accepted that imprisonment is only imposed in extreme 

cases where there are no other appropriate measures to influence the person concerned.  

In every national legislation, there must be a variety of alternatives to the punishment 

of “imprisonment”. In connection with this, the punishment “probation” (Stoinov, A., 2009) 

was introduced in Bulgaria. It may also be imposed on juveniles who have reached the age of 

16, otherwise being replaced by the punishment of public reprobation. 

Probation is a punishment of certain merit, and therefore it is not accidentally intended 

to be imposed on juveniles. It represents a set of probation measures that can be extremely 

appropriate to achieve the particular purpose of punishment for juveniles. I will not deal with 

the shortcomings of this kind of punishment, because there is no doubt, but I just want to pay 

attention to some of the probation measures. For example, “restrictions on freedom of 
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movement” can help the juvenile to break away from the unfriendly environment in which they 

have found themselves into and its negative influence. 

Another suitable probation measure for juveniles is “inclusion in vocational training 

courses, public impact programs”. The measure is particularly beneficial for adolescents, those 

without vocational qualifications and skills, people with behavioural problems, etc. 

I allow myself to point out another probation measure, although there are quite a few 

contradictions to it – “gratuitous work for the benefit of society.” I believe that this measure is 

suitable for juveniles but of course smaller than the envisaged current one - from 100 to 320 

hours per year for no more than 3 consecutive years (Art. 42a, par. 3, item 3 of the Criminal 

Code). It has been proven that work is being brought up, especially useful and instructive for 

juveniles. In addition, this probation measure is also appropriate for the purpose of punishing 

juveniles - to be re-educated and prepared for community service. 

The next punishment that can be imposed on juveniles in Bulgaria is “public 

reprobation”. The effectiveness of this punishment is questionable. It is unlikely that the 

punishment will have its corrective and re-educative impact on contemporary juveniles.  

The final punishment provided for juveniles is the “deprivation of the right to pursue a 

particular profession or activity”. This punishment is of little practical significance because in 

most cases juveniles have not acquired such rights. It is only necessary where the offence 

committed is incompatible with the exercise of a particular profession or activity, provided that 

the juvenile has acquired the respective legal capacity. 

In a summary of what has been said about the punishments provided for juveniles in 

the Criminal Code of the Republic of Bulgaria, it seems that in most cases the punishment 

“probation” is most appropriate for their correction, re-education and preparation for socially 

useful labour. Unfortunately, this means that the successful fight against child crime relies on 

one single punishment. 

 

3.3. Exemption from serving a punishment 
In the cases where the juvenile has been punished, another favourable opportunity arises 

for them, which is an expression of the state's concern for their correction and re-education - 

exemption from serving the imposed punishment (Stoinov, A., 1999, pp 133-134). The 

inclusion of such an institution in the juvenile child's criminal regime is an opportunity for a 

positive change in the social status. 

In the circumstances provided for in the Act, the juvenile may be exempted from 

serving the imprisonment sentence imposed on them, and the court accommodates them in a 

educational boarding school or imposes on them another appropriate educational measure. 

Obviously, the Bulgarian legislator often refers to the provisions of the Combating 

Minors' and Adolescents' Anti-Social Behaviour Act and the imposition of an educational 

measure when it comes to child offenders. Educational measures are therefore mainly 

responsible for their correction and re-education. Applying an appropriate corrective measure 

should help to overcome behavioural bias, prevent future violations, and successfully integrate 

the child into society. Therefore, it is determined that the educational measures act both 

correctionally and preventively. Logically there arises the question as to how far educational 

measures can limit child offences. According to data from the National Statistical Institute for 

2018, out of all 13 types of remedial measures, the warning is most often required. The data 

indicates that out of a total of 2108 educational measures for anti-social acts for 2018, 865 of 

them were a “warning” (National statistical institute http://www.nsi.bg).  

The implementation of this measure consists in the fact that the chairperson of the 

formation examining the case informs the child that further action will be followed by heavier 

measures. Local committees have imposed this lightest educational measure on anti-social acts 
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such as escape from home, violence and aggression, harassment, hooliganism in public places, 

public and/or private property damage, etc. In the cases provided by the law, a warning is also 

imposed for a crime such as theft, bodily injury, hooliganism, etc. Can the “warning”, however, 

achieve all the objectives of the educational measure set out in the law? I think the answer is 

clear! 

Obviously, the Bulgarian legislator relies heavily on the effectiveness of educational 

measures for the correction and re-education of the child offenders. Y. Mateeva examines the 

similarity between educational measures and penalties in the Criminal Code (Mateeva, J., 

2007). Thus, educational measures have a significant place in the fight against child 

criminality, the formation of inhibitions in adolescents, the building of social habits and skills. 

 

4. Conclusion 

In conclusion, it should be noted that in the Republic of Bulgaria there is a system of 

special rules on the legal regime of juveniles. Through it, the legislator strives to promote the 

proper psychosocial and emotional development of adolescents, their maturation and public 

realization. This allows the disclosure and realization of all possibilities for the protection of 

the child offender proportionate to the committed offence, taking into account the age and 

individual peculiarities of the infringer and stimulating its correction and re-education. 

However, if the system needs improvement - it seems to me that the answer is positive and the 

change is imperative. 
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YOZEF SCHUMPETER AND HIS STUDENTS ON BUSINESS CYCLE 
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ЙOЗЕФ ШУМПЕТЕР И УЧЕНИЦИТЕ МУ ЗА БИЗНЕС ЦИКЪЛА 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ 

 

Abstract 

The article aims to present the Yosef Schumpeter and his students’ business cycle 
theory. Their theories are at the heart of the modern understanding of the phenomenon called 
business cycle. Schumpeter is one of the economists who set the beginning for the applicable 
business cycles theory. His students and followers continue to further develop his views and 
enrich the economic theory to this day, thus leaving their mark on the theory of the cyclicality 
of the economy. A good knowledge of Schumpeter's and his students' views can contribute to a 
better understanding of the business cycle phenomenon, its better management, and to 
improving the effectiveness of macroeconomic policies. 

Keywords: business cycle; Joseph Schumpeter; James Tobin; Paul Samuelson; Janet Yellen, Lawrence 
Klein 
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1. Въведение 

Възгледите на Шумпетер и последователите му могат да бъдат определени като 

неокейнсиански. Той и неговите ученици работят по различни теми, включително 

бизнес цикли и икономически растеж, статистика и история на икономическата мисъл. 

Не всички от тях обаче, оставят завършена теория за циклите. Шумпетер е един от 

икономистите, които поставят началото на приложимата теория за бизнес циклите, тъй 

като преди него преобладаващите възгледи са за екзогенност на циклогенните фактори, 

в чиято основа попадат климатични и астрономически промени, психологически 

фактори и други. Наследството, което Шумпетер оставя има съществена роля в 

изграждането на съвременната теория за бизнес циклите. Неговите ученици и 

последователи продължават да доразвиват възгледите му и да обогатяват 

икономическата теория и до ден днешен, като по този начин оставят и своя отпечатък в 

теорията за цикличността на икономиката. 

 

2. Йозеф Шумпетер 

В самото начало на своята книга „Бизнес цикли” австрийският икономист Йозеф 

Шумпетер (Schumpeter, 1939) заявява, че цикличността в икономиката може да бъде 

предизвикана от множество екзогенни (външни) и ендогенни (вътрешни) за 

икономиката фактори. 

„Сред факторите, които определят дадена бизнес ситуация, има някои, които 

действат в рамките на икономиката, както и такива, които действат извън 

икономическата сфера. Икономическата наука може напълно да обясни само първите, 
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докато вторите трябва да бъдат приети като информация и всичко, което можем да 

направим с тях чрез икономическия анализ, е да обясним въздействието им върху 

икономическия живот.” (Schumpeter, 1939) 

Впоследствие Шумпетер си задава въпроса дали икономическата система може 

сама да създаде цикличност без присъствието на външно влияние.  

„Така стигаме до много важната концепция за фактори, които действат отвън..., 

които очевидно са причината, от която трябва да се опитаме да се абстрахираме, когато 

се опитваме да дадем правилно обяснение за причините за икономическите колебания, 

казано по друг начин, на тези икономически промени, които са присъщи на 

функционирането на самия икономически организъм.” (Schumpeter, 1939) 

Шумпетер не разглежда бизнес цикъла като обикновено вълнообразно движение. 

Според него той е сложна система, в която са комбинирани множество на брой 

циклоподобни икономически колебания, като всяко от тези колебания притежава 

различна периодичност и амплитуда. Шумпетер разглежда само вътрешните фактори за 

появата на икономическите цикли поради факта, че външните фактори не са от 

икономическо естество. Той систематизира ендогенните фактори в три групи 

(Schumpeter, 1939): 

1. Промени в предпочитанията – функциите на полезност за потребителите се 

променят. Единствено производителите имат роля в тези действия, докато 

потребителите са в пасивна позиция; 

2. Промени в количеството на производствените фактори – в тази група се 

включват нарастването на работната сила и инвестициите; 

3. Промени в методите на предлагане на продуктите – в тази група влизат 

въвеждането на нови технологии, разкриването на нови пазари, създаването на нови 

видове организационни структури на фирмите, промени от технологично естество в 

производствения процес и други. 

Докато първите две групи фактори могат да бъдат повлияни от външни фактори, 

то третата група е само и единствено резултат от вътрешно, ендогенно влияние. 

Нововъведенията представляват промени в производствената функция при запазване на 

закона за намаляваща пределна производителност. Шумпетер изтъква три начина на 

влияние на нововъведенията върху икономическия цикъл: 

1. Големите нововъведения, както и множество по-малки, водят до изграждането 

на нови заводи и оборудване, или до възстановяването на такива, изискващи значително 

време и разходи; 

2. Повечето нови фирми се създават с конкретна цел – да въплътят новите 

технологии и иновации. Когато тази цел е изпълнена, или вече не е актуална, или вече 

няма изгледи да бъде постигната, фирмите престават да съществуват; 

3. Иновациите винаги се свързват с поемането на лидерството от нови 

предприемачи и инвеститори. 

Според Шумпетер (Schumpeter, 1939) нововъведенията са факторът, който 

изважда икономиката от равновесие, тъй като фирмите, използващи иновациите, 

разполагат с разходни криви, които са по-благоприятни от разходните криви на другите 

фирми, което води до закриването на вторите, поради невъзможността им да бъдат 

адекватни конкуренти. Връщането към равновесието става бавно и болезнено, но щом 

веднъж предимствата на иновациите бъдат разкрити, те почват да бъдат копирани и 

доразвивани, което от своя страна води до появата на нови иновации. Икономиката 

излиза от равновесие, защото съответните нововъведения оказват влияние в конкретен 

отрасъл или група отрасли, свързани помежду си, а случайният характер на 

възникването на иновациите поражда и неравномерното развитие на икономиката. 
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Парите и кредитът „...се разглеждат като паричното допълнение на иновациите...” 

(Schumpeter, 1939). Те следват развитието на иновациите и предприемачеството, но не 

представляват фактор, който може да даде началния импулс и да извади икономиката от 

равновесното й състояние. Банковото кредитиране е пасивна страна и се определя от 

развитието на иновациите и възможностите на бизнеса. Шумпетер определя иновациите 

като фактор, който може да оказва влияние и върху лихвените проценти при положение, 

че последните дават изражение на възвращаемостта от инвестициите. Тъй като той 

отрича съществуването на естествен лихвен процент, отклоненията от равновесното му 

състояние не могат да представляват фактор, пораждащ циклични изменения, а оттам и 

банковият кредит губи възможността да бъде циклогенен фактор. 

Шумпетер определя печалбата като основната движеща сила на иновациите и 

предприемачеството (по-точно очакваната евентуална печалба, която може да се породи 

от взетите инвестиционни и производствени решения). В неговия модел първоначално 

има един инвеститор, който използва банков кредит, за да материализира откритите 

нови идеи, технологии и знания в производството на нови продукти. Впоследствие се 

появяват и други инвеститори, които, за да развият своя бизнес, привличат работна ръка 

и ресурси, които са били заети с други дейности. Производствената структура се изменя 

както по отношение на относителните цени, така и по отношение на количеството на 

произведената продукция. Стига се до нарушаване на равновесието, което е 

съществувало в икономиката преди появата на иновацията. Колебанията, които 

възникват в икономическата конюнктура, се дължат на процеса на адаптиране и на 

преструктуриране на старите фирми и производства към новите условия и 

обстоятелства. Тази фаза на възход води до положителни резултати и в старите фирми, 

чиито процеси на преструктуриране подсилват растежа на производството. 

Нарастването на съвкупното търсене води до увеличаване на оптимистичните очаквания 

на инвеститорите и засилване на спекулативното им поведение, както и до поемането на 

все по-големи дългове към банките. Когато възходящата фаза достигне своя максимум 

в повратната точка поради изчерпване на потенциала на иновациите да увеличават 

производството, както и поради установяването на ново общо икономическо равновесие 

вследствие на преструктуриранията и адаптиранията към новите икономически 

реалности, съвкупното търсене започва да спада, неефективните фирми се закриват, 

спада и съвкупното производство, т.е. икономиката навлиза във фаза на рецесия. 

Рецесията представлява естествен резултат от икономическия растеж, но 

икономиката може да навлезе в „порочна спирала” вследствие на психологически 

причини като паниката. „...от една страна всяко намаляване на стойностите, което налага 

ликвидация, механично предизвиква нов спад в стойностите... от друга страна 

наблюдателите... виждат колко много има за ликвидиране и това ги води до истерия. 

Тогава песимистичните очаквания могат за известно време да придобият причинна 

роля...” (Schumpeter, 1939). 

Рецесията прераства в депресия вследствие на продължаващия общ 

икономически спад. Когато предпоставките за депресия се изчерпят, икономиката се 

връща към фазата на възход и към нарастване на производството. Новото равновесие, 

към което се стреми икономиката, е на по-ниско равнище от това, което е било преди 

икономиката да изпадне в депресия, поради ликвидирането на производствени 

мощности. 

 

3. Пол Самюелсън 

В много отношения Пол Самюелсън е икономист над икономистите – 

творчеството му се състои от убедени твърдения, фундаметнални концепции и теории в 



33 

 

почти всички клонове на икономиката, международната търговия, производствената 

теория, теорията за капитала, финансовия анализ, теорията за растежа, 

макроикономиката и историята на икономическата мисъл. 

Работата, която донася на Самюелсън най-голямо международно признание, е 

„Основи на икономическия анализ“ (Samuelson, 1947). Според него, математиката е от 

съществено значение за ренесанса на икономическата наука. Приносът на Самюелсън е, 

че с помощта на нови аналитични и методологични инструменти преработва значителна 

част от икономическата теория. Той използва подхода на абстрактното обобщаване. 

Същността на този подход е, че ако съществуват аналогии между основните 

характеристики на различните теории, тогава може да се създаде обща теория, която е в 

основата на конкретните теории и ги обединява по отношение на тези основни 

характеристики (Moore, 1910). 

Приносът на Самюелсън в икономическата наука обхваща широк кръг от 

области. Първата област е динамичната теория и анализа на стабилността. Статиката 

според Самюелсън е частен случай на динамиката. За разлика от статичната система, 

динамичната система винаги включва функционалната връзка между променливите и 

скоростите на тяхната промяна. Приносът на Самюелсън е уточняването на условията за 

равновесие на икономическата система и за връщане към него. 

Втора област, в която Самюелсън допринася, е теорията на потреблението и 

икономиката на благосъстоянието. Основното му постижение в теорията на 

потреблението е хипотезата за разкритите предпочитания. Всички теории за 

потреблението се основават на допускането, че домакинствата имат добре дефинирана 

структура на предпочитанията за потребителски стоки и могат да оценяват алтернативни 

кошници от потребителски стоки. Самюелсън се доближава до този проблем от друг 

ъгъл, като определя преференции въз основа на сходно поведение. Не е необходимо 

домакинството да е в състояние да прецени всички възможни набори от стоки, а само 

тези, които действително се срещат на пазара. Предполага се, че домакинството разкрива 

предпочитанията си чрез собственото си поведение. Разкритите предпочитания свързват 

теорията на търсенето и икономиката на благосъстоянието. Самюелсън (Samuelson, 

1981) прави връзка с работата на Бъргсън (Bergson, 1938), чиято социална функция смята 

за най-добрият начин за разбиране на проблемите на социалното благосъстояние. 

Третата област, която Самюелсън обогатява е капиталовата теория (Dorfman, 

Samuelson, and Solow, 1958; Samuelson, 1962c). Той дефинира условието за 

икономическа ефективност във времето. Известната му „магистрална“ теорема гласи, че 

може да бъде оптимално за една страна да избере траектория на растеж с максимален 

темп на растеж – наричан „магистрален“ – където пропорциите между производствените 

сектори са доста различни от първоначалните пропорции, както и от крайните 

пропорции, които се очаква да бъдат постигнати (Samuelson, 1970). 

Четвърта област, в която работи Самюелсън е теорията на международната 

търговия. Той доказва, че дори печелещите от международната търговия да покрият 

изцяло загубите на губещите от нея, търговията все още ще бъде изгодна за тях.  

Баласа (Balasa, 1964) и Самюелсън (Samuelson, 1964) дават името си на ефект, 

който е детерминанта на реалния валутен курс. Този ефект се изразява в по-бързо 

нарастване на цените в догонваща икономика, отколкото в развита икономика, тъй като 

по-високата производителност в догонващата икономика компенсира нарастването на 

заплатите само в сектора на търгуемите, но не и в сектора на нетъргуемите стоки, тогава 

инфлацията в догонващата икономика ще бъде по-висока от инфлацията в развитата 

икономика.  
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Самюелсън анализира монетарната политика в рамките на модела „съвкупно 

търсене – съвкупно предлагане. Монетарната експанзия предлага по-ниски пазарни 

лихвени проценти, които увеличават съвкупните разходи. Общото търсене се увеличава 

чрез механизма на мултипликатора, в резултат на което производството и цените се 

покачват над нивата, които иначе биха постигнали. Свиването на паричното предлагане 

води до намаляване на производството и цените. Ролята на неактивните ресурси не 

трябва да се пренебрегва, тъй като ефектът от промяна в кривата на AD в една икономика 

с пълна заетост е различна от тази в икономиката с безработица. 

В една голяма икономика оптималната комбинация от парична и фискална 

политика зависи от необходимостта от управление на търсенето и от желания фискално-

паричен микс. Най-важният фактор, който трябва да се вземе под внимание, е 

цялостното състояние на икономиката и необходимостта от адаптиране на съвкупното 

търсене, т.е. дали икономиката е застрашена от стагнация, рецесия или инфлация. 

Според характера на сътресението фискалната и паричната политика могат да 

стимулират (в случай на рецесия) икономиката или да допринесат за нейното забавяне 

(в случай на прегряване). 

Желаният фискално-паричен микс касае относителната тежест на фискалната и 

паричната политика. Фискалната и паричната политика са взаимнозаменяеми в 

управлението на търсенето. Алтернативни варианти на парични и фискални политики 

могат да бъдат използвани за стабилизиране на икономиката, но влиянието им върху 

структурата на БВП е различно. 

В духа на неокейнсианските теории Самюелсън интерпретира цикличността на 

производството с помощта на динамичния анализ на съвместното действие на 

инвестиционния мултипликатор и акселератора. По-специално той извежда различните 

типове цикли върху основата на различното отношение между пределната склонност 

към потребление и коефициента на акселерацията (Samuelson, 1939). Анализът на 

Самюелсън показва, че акселератора не е решаващ фактор за динамиката на 

националните доходи, а по-скоро допълва и укрепва мултиплициращите ефекти. 

Принципът на акселератора според Самюелсън се различава от тълкуванието на 

Кейнс. За първи път идеята за акселератора в макроикономическия анализ е използвана 

от Алберт Афталион. Според Афталион (Aftalion, 1909) растежът на потребителското 

търсене поражда значителни колебания в капиталовото търсене, което той нарича 

производно. Производното търсене се колебае по-рязко от потребителското търсене, тъй 

като първото зависи не от абсолютната величина на второто, а от темповете на неговия 

прираст. Когато темповете на нарастване на потребителското търсене спаднат, 

търсенето на допълнително капиталово оборудване се свива. И обратно, нарастването 

на темповете на прираст на потребителското търсене увеличава търсенето на капиталови 

стоки. Това от своя страна предизвиква ново нарастване на потребителското търсене. 

Тези зависимости изразяват същността на принципа на акселератора (Aftalion, 1909). В 

анализа на бизнес циклите идеята за акселератора е въведена от Дж. Кларк (Clark, 1917). 

Според него, измененията на съвкупното производство в миналите периоди са 

определящи за инвестиционната активност. „Например ако в миналото съвкупното 

производство е нараствало, това предполага от една страна увеличени приходи и 

печалби, а от друга – по-бързо изхабяване на наличното оборудване. Всичко това води 

до повече инвестиции, част от които имат за задача да компенсират нарасналата 

амортизация, а останалата част – да увеличат производствените възможности, така че да 

се посрещне по-голямо търсене.“ (Ганев, 2015). 

Предложеният от Самюелсън модел на циклични колебания комбинира 

акселератор и кейнсиански мултипликатор. Това дава основания теорията на Самюелсън 
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да се смята за кейнсианска. Това е динамичен модел, в който факторът време е 

задължително условие, даващо възможност да се взима предвид влиянието му при 

различните ефекти на бизнес цикъла. 

В основата на модела е равенството на всички разходи в икономиката и дохода: 

 

  (1)                                                                                                                                  

 

където Y – съвкупен доход, C – разходи за потребление на домакинствата, I – 

инвестиционни разходи, G – правителствени покупки, t – индекс за време. 

Мултипликаторът от кейнсиански вид се въвежда чрез уравнение от линеен тип: 

 

   (2)                                                                                                                                 

 

където α е пределната склонност към потребление. Тъй като спестяванията се 

основават на минал доход, те рядко са равни на инвестициите, което да гарантира 

равновесието на стоковия пазар в затворена икономика. Това представлява основната 

причина за наличие на неравновесия и циклична динамика в системата. Тъй като 

пределната склонност към потребление е в интервала (0,1), ролята на мултипликатора е 

по-скоро стабилизираща, отколкото дестабилизираща. Цикличните колебания се 

предизвикват предимно от акселератора, докато мултипликаторът връща икономиката 

към равновесното ѝ състояние. 

Създаването на зависимост между инвестициите и динамиката на потреблението, 

определено от дохода по уравнение (2), прави възможно прилагането на принципа на 

акселератора. Т. нар. индуцирани инвестиции (It) са ендогенна величина: 

 

 (3)                                                                                                                                   

 

където β е коефициент на ускорение (акселерация). Причината да се използва 

терминът „ускорение“ е, че промените в инвестициите се обуславят от ускоряването на 

потреблението. 

Взаимодействието между мултипликатора и акселератора може да предизвика 

бизнес цикъла. Държавните разходи са циклогенният фактор, промените в тях дават 

началния импулс. Включването на функционални зависимости в модела поражда 

възможност и други фактори да придобият циклогенен характер. Подобен ефект би 

имало присъствието на автономно потребление и автономни частни инвестиции. 

Опростената структура на модела на Самюелсън е причина за неговата 

популярност, но и негов недостатък. Предположението за фиксиран период на цикъла 

не отговаря на реалността. Екзогенното третиране на факторите с циклогенен характер 

пречи на определянето на времевата структура на динамиката им. Не са обяснени 

причините за циклогенните фактори и обратното въздействие на породените циклични 

колебания върху циклогенните фактори. 

Ако действа само мултипликаторът, постоянното инжектиране на нови 

инвестиции ще доведе до нарастване на дохода в размер, равен на произведението от 

новите инвестиции и мултипликатора. Ако акселераторът е равен на едно, а пределната 

склонност към потребление например е 0,5, цикличните колебания ще затихват и ще се 

трептят само около онова равнище на дохода, което е индуцирано от действието на 

мултипликатора. Ако размерите на пределната склонност към потребление и на 

коефициента на акселерация са по-големи, ще се появят по-големи колебания. Според 

Самюелсън акселераторът не е решаващият фактор в динамиката на дохода, а само 
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допълва и усилва действието на мултипликатора. Акселератора е способен да играе 

важна роля в цикличните колебания на производството. Според Самюелсън причините 

за колебанията се крият в самата икономика, т.е. неговите модели имат определено 

ендогенен характер (Hansen, 1941). 

 

4. Джеймс Тобин 

Един от водещите неокейнсиански икономисти е нобеловият лауреат Джеймс 

Тобин. Той е голям привърженик на теорията на Кейнс, която за него представлява 

основна отправна точка в икономическата мисъл. Тобин значително модернизира 

теорията на Кейнс. Той отхвърля ортодоксалната концепция за „laissez-faire“ и 

насърчава държавната намеса в икономиката. Тобин набляга в своите творби на 

практическото приложение на икономическата теория чрез провеждането на 

макроикономическа политика (Tobin, 1952a; Tobin, 1955; Tobin, 1956; Tobin, 1965; 

Brainard and Tobin, 1968; Tobin and Nordhaus, 1972; Baumol and Tobin, 1989). 

Забележително е критичното му отношение към опростените монетаристки подходи и 

препоръки. В областта на паричната политика, за разлика от Фридман, който набляга на 

влиянието на количествените промени в паричното предлагане върху икономическия 

растеж, Тобин обръща внимание на качествения аспект на този процес, особено на 

анализа на структурата на паричното предлагане и нейния ефект във времето. Той 

участва в разработването на макроиконометрични модели на общото равновесие, които 

изследват въздействието на фискалната и паричната политика върху икономиката.  

Тобин смята, че необходимостта от регулиране на търсенето е теоретично 

оправдана. Той вижда основния проблем на пазарната икономика в непълната заетост, а 

не в инфлацията. Тобин е убеден, че безработицата носи огромни загуби и категорично 

се противопоставя на опитите за снижаване на инфлацията чрез увеличаване на 

безработицата. 

Тобин предлага активен подход, насочен към разширяване на икономическата 

активност и намаляване на безработицата. За решаване на проблема с безработицата той 

препоръча използването (като временна мярка) на политика за регулиране на заплатите. 

Тобин подчертава необходимостта от държавен контрол върху заплатите и цените, като 

е убеден, че това ще допринесе за преодоляване на рецесията. 

Тобин (Tobin, 1965) изследва въздействието на парите и паричната политика 

върху икономическия растеж. Неговият подход се различава от статичната теория на 

Кейнс и от динамичния модел на Харод и Домар. Вместо инвестиционна функция като 

Кейнс, Тобин включва в своя модел функция на търсенето на капитал. Според Тобин 

търсенето на капитал се определя от лихвения процент, а последният – от монетарните 

променливи и цялостната структура на финансовите активи в икономиката. 

През 1972 г. Тобин и Нордхаус се опитват да преодолеят недостатъците на 

брутния вътрешен продукт, създавайки нов измерител за съвкупната икономическа 

активност – нетно икономическо благосъстояние (Tobin and Nordhaus, 1972). 

Кейнсианската теория за търсенето на пари е разработена през 50-те години от 

Баумол и Тобин (Baumol and Tobin, 1989). Според нея, търсенето на пари с различни 

мотиви (спекулативен, транзакционен и предпазен) зависи от лихвения процент. Баумол 

и Тобин определят оптималното количество налични пари чрез техники, които се 

използват и за оптимизиране на материалните запаси (Tobin, 1956; Baumol, 1952).  

За разлика от Кейнс, Баумол и Тобин считат, че транзакционното търсене на пари 

зависи от лихвения процент. Транзакционното търсене на пари е нарастваща функция 

на дохода и намаляваща функция на лихвения процент. 
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Тобин (Tobin, 1955) доразвива теорията на Кейнс за спекулативното търсене на 

пари и я превръща в теория за избор на портфейл. 

Теорията на Кейнс за спекулативното търсене на пари предполага, че субектите 

притежават само облигации, ако очакваната им доходност е по-голяма от очакваната 

доходност на парите (която според Кейнс е нула) или само пари, ако очакваната 

доходност на облигациите е по-малка от очакваната доходност на парите. Само, когато 

очакваната доходност от облигациите е равна на очакваната доходност  от парите, хората 

ще държат едновременно облигации и пари. От теорията на Кейнс следва, че много 

рядко стопанските агенти държат едновременно пари и облигации, което не съответства 

на реалността. 

Тобин конструира модел на спекулативното търсене на пари, според който то 

зависи не само от доходността на активите, но и от техния риск. Докато парите имат 

нулев риск и нулева доходност, доходността по облигациите може да бъде положителна, 

но и отрицателна. 

Хората имат различна склонност към риск и затова е вероятно те да държат 

комбинации от пари и облигации, а не само пари или само облигации. Теорията на Тобин 

(1952a; Tobin and Hester, 1967b) обяснява защо в активите на портфейлите на субектите 

с рационално поведение присъстват активи с нулева доходност като парите. 

Традиционният паричен механизъм на Кейнс има следната форма: 

 

   (4)                                                                                                                              

 

където: M – парично предлагане, i – лихвен процент, I – инвестиции, Y – съвкупен 

доход. 

При Кейнс влиянието на лихвените проценти върху инвестициите е поставено 

под съмнение. Когато монетаристите доказват важността на парите, започва търсенето 

на нови канали, чрез които паричното предлагане влияе върху икономическата 

активност.  

Паричната политика може да въздейства върху инвестиционните разходи чрез 

цените на акциите. Тобин (Tobin, 1968) в своята количествена теория (Q-теория) 

обвързва нивото на инвестиционните разходи с цените на акциите. Когато цените на 

акциите растат, фирмите увеличават капитала и инвестициите си чрез емисия на нови 

акции, което води до нарастване на БВП. 

Как паричната политика влияе върху цените на акциите? Ако паричното 

предлагане расте, хората осъзнават, че държат повече пари, отколкото искат. 

Следователно се опитва да „се отърват от тях“ (харчат). Някои хора използват парите, за 

да купуват акции, което увеличава цената и търсенето им. Растежът на цените на акциите 

увеличава пазарната стойност на фирмите и предизвиква нарастване на 

инвестиционните разходи. 

Предавателният механизъм на паричната политика следователно изглежда така: 

 

     (5)                                                                                                                                    

 

където: M – парично предлагане, PA – цена на акциите, q – пазарна стойност на 

предприятието, I – инвестиции, Y – съвкупен продукт. 

Анализът на Тобин доказва важната роля на фондовия пазар като източник на 

информация и като механизъм за разпределение на спестяванията и инвестициите в 

националната икономика и на международно ниво. 

 

 YIiM

 YIqPM A



 

38 

 

5. Джанет Йелън 

Две дузини икономисти завършват докторантура в университета Йелс през 1971 

г., но Дажент Йелън е единствената жена. Тя е ученик на Джеймс Тобин. 

Джордж Акерлоф и Джанет Йелън (Akerlof and Yellen, 1985b) не се съгласяват с 

теорията на рационалните очаквания, че единствено неочакваните изменения на 

количеството на парите могат да са причина за бизнес циклите. Според тях прекалено 

крайната рационалност, приписвана на икономическите агенти, е причината за 

неутралността на парите в краткосрочен план в теорията за рационалните очаквания. 

Основната идея на Акерлоф и Йелън е, че поведението на икономическите агенти не е 

оптимално, но е много близко до оптималното, т.е. то е квазирационално и е причината 

за липсата на неутралност на паричното предлагане. Квазирационалното поведение на 

фирмите и домакинствата логично води до известни загуби и неефективност в сравнение 

с оптималното поведение, но тези загуби са прекалено малки, за да са от значение за 

агентите. От друга страна, въпреки малкия обем на загубите, ефектът от тях е значителен 

за реалното производство, като те водят до такива колебания в него, съответстващи на 

динамиката на бизнес цикъла, още повече, че не е нужно всички агенти да са с 

квазирационално поведение. Ефектът върху реалното производство се предизвиква дори 

ако само част от агентите проявяват поведение, близко до оптималното, а останалата 

част се държи оптимално (Akerlof and Yellen, 1985b). 

Причините за квазирационалността са липсата на достатъчно информация у 

купувачите и наличието на монополна власт, като тя представлява инерционно 

движение в динамиката на цените и заплатите. Хипотезата за заплати, основаващи се на 

ефективността, която гласи, че производителността на труда се определя от реалната 

работна заплата, стои в основата на механизма за определяне на работните заплати 

(Yellen, 1984). Според тази хипотеза, ако една фирма вземе решение за намаляване на 

заплатите на работниците, за да може да наеме повече работна ръка и да увеличи 

заетостта, може да се стигне до загуби и неефективност, защото наличните вече 

работници ще изгубят мотивацията си и ще станат по-слабо производителни. Тази част 

от модела на Акерлоф и Йелън е от основно значение, защото доказва наличието на 

недоброволна безработица.  

Прави се предположението, че заплатите, съответстващи на ефективността, са по-

високи, отколкото тези, водещи до максимизиране на заетостта и уравновесяване на 

пазара на труда. Поради тази причина е налице недоброволна безработица, тъй като 

предлагането на труд надвишава търсенето. Оттук следва, че липсва пълна заетост дори 

при наличие на дългосрочно равновесие. 

Първоначалните допускания в модела на Акерлоф и Йелън са, че има наличие на 

монополна власт, фирмите избират цената, а не количеството при максимизиране на 

печалбата и част от тях имат оптимално поведение. Това означава, че те променят цените 

и номиналните заплати веднага след настъпването на промяна в паричното предлагане, 

за да бъде печалбата максимална. Останалата част от фирмите действат 

квазирационално. Когато паричното предлагане се повишава, фирмите, държащи се 

оптимално, не правят промени в равнището на реалните заплати. Тъй като тези фирми 

променят цените си, това води до промяна на общото ценово равнище, оттам настъпва 

промяна в реалната работна заплата на фирмите, следващи инерционно поведение. За 

тях следва нарастване на търсенето на труд, а от наличието на свръхпредлагане, 

търсенето е задоволено и заетостта се повишава. По този начин се влияе върху реалните 

променливи чрез промени в паричното предлагане. 

Динамиката на заетостта влияе върху динамиката на производството, което 

означава, че паричната политика не е неутрална в краткосрочен план спрямо реалната 
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икономика. Неутралност на паричната политика би била налице, когато всички фирми в 

икономиката са с оптимално поведение. 

 

6. Лоурънс Клайн 

Нобеловият лауреат за приносите си към приложната иконометрия Лоурънс 

Клайн е ученик на Пол Самюелсън. Той е един от първите, които разработват 

широкомащабни иконометрични модели за прогнозиране на БНП и на неговите 

елементи. 

Повечето от работата на Клайн се занимава с теорията и практиката на 

конструиране и използване на иконометрични модели за прогнозиране и 

макроикономическа политика. Въпреки това той повдига и фундаментални въпроси 

относно икономическите колебания и основната динамика на икономиката. Той обръща 

внимание към политиките на предлагането, които в крайна сметка трябва да служат за 

разрешаване на структурни проблеми, като например недостатъчен растеж на 

производителността или проблеми, произтичащи от демографските тенденции, 

енергетиката и околната среда, или свръхрегулиране. На равнището на теоретичния и 

приложния анализ Клайн приема краткосрочния план на Кейнс като отправна точка. В 

редица есета той показва ясен интерес към причините за колебанията в икономическата 

активност (по-специално ролята на шоковете и нелинейността) и в това, което се колебае 

около него - т.е. дългосрочните тенденции. 

Клайн и Кособъд (1961) се стремят да идентифицират особено стабилни връзки 

или систематични тенденции в такива променливи като степента на спестяване, 

капиталовата интензивност, функционалното разпределение на дохода и скоростта на 

движение на пари. Ранните модели на Клайн са по същество линейни системи с крайна 

разлика от уравнения, които лесно дават възможност за анализ на цикличните свойства. 

Характерните корени на тези системи, чиито абсолютни стойности са по-малко от 

единица, показват, че в отсъствието на шокове тези модели не могат да генерират 

циклични вариации, равни по амплитуда или продължителност на действително 

наблюдаваните. Обаче, изследване на Adelman и Adelman (1959) показва, че когато е 

подложен на случайни шокове, моделът на Клайн-Голдбергер има тенденция да 

генерира редовни икономически цикли с продължителност от около четири години. 

Подобни резултати са получени по-късно и от стохастични симулации на други модели, 

включително модела Уортън (Klein, Saito, & Evans, 1972). 

Клайн си задава два въпроса, които в известен смисъл се допълват. Първо, дали 

бизнес цикълът може да не е продукт на нелинейност, което прави невъзможно 

улавянето на неговите характеристики чрез детерминистични решения на динамични, 

но линейни модели на икономиката, и второ, дали не е предимно продукт на 

разпространението на повтарящи се произволни импулси в основни линии стабилна 

икономическа среда (вероятно също чрез работата на екзогенни променливи, 

включително ефектите от мерките на икономическата политика). 

Клайн и Престън (1969) изучават въпроса емпирично, сравнявайки 

детерминистични и стохастични решения на нелинейния модел на бизнес цикъла с 

цикли, генерирани от взаимодействието между спестяванията и инвестиционните 

решения. Този модел има ограничен цикъл дори и при липса на случайни шокове, както 

се предвижда от ендогенната теория за бизнес цикъла. Екзогенните шокове позволяват 

да се стабилизира вариацията на симулираната серия, докато в линеен модел, ако 

детерминираното решение не се стабилизира, а вместо това следва ограничен цикъл с 

постоянна амплитуда, в стохастичните случаи решенията не биха имали ограничена 
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вариация. Нелинейният модел е способен да генерира ограничен цикъл с постоянна 

амплитуда и крайна вариация. 

Клайн (1998) възприема случая на динамична линейна система, която е стабилна, 

но способна да генерира циклични колебания на постоянна амплитуда, ако бъде 

нарушена от случайни шокове. С помощта на свои ученици Клайн потвърждава 

реалистичния характер на екзогенната теория на бизнес цикъла според която 

последователност от случайни шокове с очаквана стойност, равна на нула, може да 

доведе до очевидно редовен цикличен модел в ключовите променливи на 

икономическата система 

Клайн, като цяло, смята, че не съществува никаква автоматична саморегулираща 

се икономическа система. Той твърди: „Икономиката определено се нуждае от 

ръководство - дори лидерство - и от професионалните икономисти зависи да предоставят 

на полисимейкърите необходимата информация, за да предоставят такова ръководство. 

Що се отнася до методите, които правят това, не виждам алтернатива на количествения 

подход на иконометрията, но осъзнавам, че няма политически проблеми, които да са 

количествени и измерими.“ (Klein, 1982a) 

 

7. Заключение 

Творбите на Шумпетер запазват интерес към икономиката и политическите 

науки. Той е насока за много икономисти, особено тези, които работят в областта на 

икономическия растеж, където неговата концепция за творческо разрушение вдъхновява 

някои ендогенни модели на растеж, наречени на негово име. Не е възможно изучаването 

на теорията за бизнес циклите без да се обърне сериозно внимание на възгледите на 

Шумпетер и ученниците му. Тяхната роля за изграждането на съвременната теория за 

бизнес циклите е безспорна. Запазвайки своите кейнсиански и неокейнсиански възгледи 

учениците на Шумпетер доразвиват и обогатяват теорията за цикличността на 

икономиката, като спомагат за превръщането ѝ в една от основните и най-важни сфери 

на икономическата наука. 
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Abstract 

Since the establishment of the European Economic Community in 1957, the 
organization's primary goal has been to provide a socially acceptable standard of living for 
people. Social policy was defined in the Single European Act and the Social Charter adopted 
by the European Commission in 1989. The legal framework of the European Social Policy has 
been developed in two treaties - the Amsterdam Treaty and the Maastricht Treaty. These 
treaties emphasize the fight against unemployment, social exclusion and vocational training, 
with each country being obliged to conduct its social policy in line with that of the EU. EU 
social policy has been further expanded with the 2009 Lisbon Treaty. Thanks to the common 
social policy of the countries of the European Union, social entrepreneurship has gained 
increased importance for the economic and social integration of people with disabilities. 

Social entrepreneurship can help many people with disabilities to participate in the labor 
market and society. The approach used to support the participation of people with disabilities 
in the EU labor market encourages increased participation primarily through employment and 
less through self-employment or business creation. A common EU approach is to use 
employment quotas that require public and private organizations to employ a certain number 
or percentage of people with disabilities. Denmark, Estonia, Latvia, the Netherlands, Finland, 
Sweden and the United Kingdom do not use this approach. 

There are examples of policies that support self-employment and business creation for 
people with disabilities. These include the incorporation of self-employment into the general 
active labor market programs as well as schemes that support people with disabilities when 
setting up businesses. Areas where such policies can be developed are: Enhancing awareness 
of people with disabilities about entrepreneurship as a real and feasible option; Developing 
entrepreneurial skills; Support for the development, acquisition and use of aids and 
technologies; Ensuring access to appropriate financial support; Improving access to the 
Internet, information and telecommunication technologies, etc. 

The main conclusions of the study are that business creation and self-employment are not 
suitable for all people with disabilities, there are several ways that policymakers can improve 
support for entrepreneurship for people with disabilities. The first approach is to examine 
proposals to support start-ups to ensure that they are available in accessible formats and to 
educate business advisors on the potential risks that create start-ups and self-employment for 
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people with disabilities. A second area of action for governments is to support the development 
and adoption of assistive technologies. Third, there is evidence that support the development 
of targeted training and support tailored to the needs and problems of entrepreneurs and 
potential entrepreneurs with various disabilities. 

Keywords: European Union Policies; Social Entrepreneurship; People with Disabilities 

JEL Codes: A13, B55, L31 

 

Introduction 

Ever since the establishment of the European Economic Community in 1957, the 

organization's primary goal was to provide a socially acceptable standard of living for people. 

Social policy has been developed through the Single European Act and the Social Charter 

adopted by the European Commission in 1989. The main guidelines for improving the living 

standard that it views are: Free movement; Employment and remuneration; Improving living 

and working conditions; Social protection; Freedom of association and collective bargaining; 

Professional training; Equal Treatment for Men and Women; Information and consultation of 

workers; Occupational health and safety; Protect children, adolescents, adults and 

disadvantaged people. 

The question of the social security of workers who work in different countries of the 

European Economic Area is also added. It seeks to promote social dialogue and tackles social 

dumping and unfair competition between residents of individual EU countries. 

EU social policy is linked to the free movement of people and the transfer of social 

security, as well as the movement of labor and the building of infrastructure in this direction. 

Unification of social protection and equal treatment of men and women in the payment of the 

work done. It introduces an obligation for the employer to ensure the safety and health of 

employees by preventing occupational risks by providing information and training to workers. 

EU social policy imposes an obligation on each worker to contribute both to his / her 

safety and to the safety of other workers through the proper use of the facilities and the 

observance of the safety instructions. EU social policy introduces limited liability for the 

employer in unforeseen circumstances or exceptional occurrences. 

Entrepreneurship can help many people with disabilities to participate in the labor 

market and society. The approach used to support the participation of people with disabilities 

in the EU labor market encourages increased participation primarily through employment and 

less through self-employment or business creation. A common EU approach is to use 

employment quotas that require public and private organizations to employ a certain number 

or percentage of people with disabilities. Denmark, Estonia, Latvia, the Netherlands, Finland, 

Sweden and the United Kingdom do not use this approach (Greve, 2009). 

The Republic of Bulgaria as a member of the European Union is obliged to conduct a 

social policy in line with that of the EU. The main body conducting the social policy in the 

country is the Ministry of Labor and Social Policy, as part of the policy is carried out directly 

by the ministry itself, while the activities under other policies are transferred to the ministries, 

such as the State Agency for Child Protection, employment, etc. 

The social policy of the Republic of Bulgaria is developed in accordance with the social 

policy of the European Union. It is subordinated to the Europe 2020 strategy by developing a 

specific action plan for poverty reduction and promoting social inclusion implemented by the 

ministry. 

There are examples of policies that support self-employment and business creation for 

people with disabilities. These include the incorporation of self-employment into the general 
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active labor market programs (Ridley et al., 2005), as well as schemes that support people with 

disabilities when setting up businesses. Areas where such policies can be developed are: 

 Raising awareness of people with disabilities for entrepreneurship as a 

real and feasible opportunity; 

 Development of entrepreneurial skills; 

 Support for the development, acquisition and use of aids and 

technologies; 

 Providing access to adequate financial support; 

 Improving access to the Internet, information and telecommunication 

technologies, etc. 

 

1. Increasing the awareness people with disabilities about entrepreneurship as a 

real and feasible option 

The relatively high standards of self-employment for people with disabilities in the EU 

suggest that the latter are interested in entrepreneurship and self-employment. But many of 

them are inactive due to unawareness, lack of emotional support from family and friends, low 

self-esteem and other reasons. Promoting the feasibility of entrepreneurship for people with 

disabilities will raise awareness of entrepreneurship as a potential labor market activity not 

only for people with disabilities but also for others who have an important role to play in 

supporting them. The goal of raising awareness should be to raise awareness of self-

employment and small business ownership as a career option and the potential benefits it can 

offer. It is also important to raise awareness of the challenges and risks of entrepreneurship and 

self-employment so that people with disabilities can decide whether to take them. 

The promotion of entrepreneurial activities for people with disabilities should strive to 

reach three target groups: first, disabled people themselves; secondly, their role models and 

support networks, such as family and friends; and thirdly, business advisors. One way to raise 

awareness of entrepreneurship among people with disabilities is to raise the image of 

entrepreneurship and self-employment in labor market support programs. Many job market 

programs for people with disabilities focus exclusively on finding work, often within the public 

sector, and ignore or even discourage self-employment (Boylean and Burchardt, 2002; Doyel, 

2002; Pavey, 2006; Enabled4Enterprise, 2008 EMDA, 2009). It is important to provide 

entrepreneurship awareness training for counselors whose responsibilities include support for 

people with disabilities. This training should be tailored to the type of disability and take into 

account their specificities. It should seek to educate advisers on the opportunities, challenges 

and risks that self-employment could offer to people with disabilities. It is important to 

overcome the reluctance of counselors to recommend self-employment as a good option. 

Increasing the counselors' confidence to support disabled entrepreneurs can indirectly increase 

the confidence of the target group of entrepreneurs. 

Policies can encourage the creation of a business for people with disabilities using role 

models. Inspiring examples of entrepreneurs with disabilities need to be widely publicized 

because they prove that business creation and self-employment are achievable for people with 

disabilities. These role models should also be included in wider promotional campaigns related 

to entrepreneurship and self-employment to show that self-employment is not atypical activity 

for people with disabilities. This is important not only for people with disabilities but also for 

overcoming the negative stereotypes and attitudes in society. 

Another awareness-raising approach is to promote entrepreneurship through 

distinctions for entrepreneurs with disabilities. This provides a public recognition of success 

and, in some cases, financial rewards are provided to support further business development. 

The awards are an effective way of attracting media attention to show success stories, raise 
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awareness of the potential for entrepreneurship among people with disabilities, and inspire 

potential entrepreneurs. A good example is the Stelios for Disabled Entrepreneurs Award of 

the Leonard Cheshire Disability charity in the UK 

(http://www.stelios.com/entrepreneurship/award-for-disabled-entrepreneurs-in-the-uk.html). 

They receive considerable attention from the media and provide financial rewards to help 

entrepreneurs develop their business. The European Commission is also working actively in 

this area by managing the European Entrepreneurship Promotion Awards and sponsoring the 

First European Social Entrepreneurship Prize for People with Disabilities (http://www.csr-

d.eu/social-entrepreneurship-and-disability -award). 

 

2. Developing entrepreneurial skills 

People with disabilities face difficulties in accessing education and the labor market. 

Many have a modest length of service, and few of them have an entrepreneurial experience. 

Only individuals with disabilities have had the opportunity to develop the skills needed to 

successfully start and manage a business. Supporting the acquisition of entrepreneurial skills 

can help overcome the lack of experience. The objective of entrepreneurship education for 

people with disabilities is not different from that of entrepreneurship education for the ordinary 

population - to raise awareness of the potential of entrepreneurship, to provide skills that will 

increase the chances of successful start-up and business management and develop an 

entrepreneurial mind. 

Policymakers can use two approaches to facilitate the development of entrepreneurial 

skills in people with disabilities. One approach is to provide greater support for people with 

disabilities in the education system. The likelihood of people with disabilities to complete 

vocational education or higher education is twice as low as for people without disabilities. The 

main reason for this is the lack or inaccessibility of assistive technologies - rehabilitative, 

adaptive and auxiliary tools that enable disabled people to perform certain tasks (Hanafin et 

al., 2007; Nochajski et al., 1999). Improving the availability and accessibility of these 

technologies is a first step towards raising the level of education, which will lead to improved 

skills and other individual benefits such as higher self-esteem. This may have a positive impact 

on entrepreneurial activities, as higher education of people with disabilities leads to better labor 

market outcomes, including self-employment (Zwerling et al., 2002, Christ and Stodden, 

2005). 

Policymakers can explore the wide variety of existing non-financial benefits to ensure 

that they are accessible to people with disabilities. This includes providing access to content in 

non-standard formats and flexibility in delivering them. 

As an alternative, individualized entrepreneurship training programs such as "Ready to 

Start" in the United Kingdom can be developed. This approach can solve the problem of 

developing training programs tailored to the heterogeneity of the disability characteristics 

(type, severity, stability, duration and time of appearance). This kind of intensive support in 

small groups ensures the best results (Arnold and Ipsen, 2005; Enabled4Enterprise, 2009a, b; 

EMDA, 2009; Dotson et al., 2013). Individualized approaches should assess the business 

potential of individuals, ensure the feasibility of the business idea, fill skills and knowledge 

gaps with business education, training and technical support, help develop a realistic business 

plan, and support adaptation in business Arnold and Ipsen, 2005). Although effective, 

individualized approaches require a lot of resources and are difficult to implement. This 

difficulty can be overcome by working together between pollsters and specialized 

organizations that support people with disabilities. In addition to using external knowledge and 

support, it will improve reach to target customers and allow strategists to take advantage of the 

reputation and experience of existing organizations. 
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3. Support for the development, acquisition and use of aids and technologies 

Assistive devices and technologies can change the lives of people with disabilities. 

They are becoming more sophisticated, easier to transfer, cheaper and easier to use, and as a 

result have greater potential to improve the inclusion of people with disabilities in economic 

activities and entrepreneurship (Angelocci et al., 2008). Politicians can play an important role 

in supporting the development of these technologies in order to ensure continuous 

improvement and to support people with disabilities in acquiring and using these technologies. 

Existing European policy currently supports the development of assistive technologies 

for a wide range of applications such as environment, accessible transport and accessible 

computer interaction. To further support technological developments in these areas, 

governments can take two actions. First, they can continue to support research in these areas 

through research grants and incentives for research and development. In particular, more 

incentives could be provided to develop assistive technologies related to business software and 

business organizational tools. Secondly, action can be taken to improve the standardization of 

the assistive technology market. Common standards are needed to reduce the complexity and 

incompatibility of available technologies. The implementation of mandatory standards has a 

positive impact in the US (Stack et al., 2009) and there are many opportunities for improvement 

in the EU in this respect. To solve this problem, the European Commission supports a number 

of projects such as Cloud4all that promote the development of IT tools. 

In addition to supporting the development of these technologies, policymakers can 

support the acquisition and use of assistive technologies by entrepreneurs with disabilities. This 

is often done by providing direct financial support, such as a grant, which assists in acquiring 

the specific equipment and technology needed to start a business. One example of this approach 

can be found in Greece, where the European Social Fund support scheme for self-employment 

of vulnerable unemployed, which provides grants to cover the cost of starting a business for 

the unemployed from vulnerable groups. Unemployed people with disabilities can also receive 

additional grants to cover up to 90% of the cost of adapting their workplace to their disability 

(OECD / The European Commission, 2013). 

This approach is also used in Austria. The disability-related labor market policy in 

Austria focuses on the vocational training and job search initiative. As part of these 

employment initiatives, grants are provided by the Federal Office for Social Welfare to help 

people with disabilities get a job or create self-employment (as well as stimulating businesses 

to hire people with disabilities). Support for self-employment includes a permanent subsidy to 

overcome disability-related constraints. This subsidy includes the purchase of machinery, 

equipment or technologies related to the workplace (mobility related), technical and ergonomic 

challenges. It covers at least half the cost and can be received continuously. 

Policies can also support learning to make people with disabilities aware of how to 

properly use their aids, information and communication technologies, and to get the most out 

of society and the labor market. One approach is the computer training offered by the Latvian 

Society of Visually Impaired People (http://www.lnbrc.lv/). 

 

4. Providing access to appropriate financial support 

Access to finance is often cited as one of the biggest barriers to starting a business, and 

this challenge can be even greater for entrepreneurs with disabilities. Many potential 

entrepreneurs with disabilities have little work experience and result - low levels of savings 

and collateral. External funding can be problematic for people with disabilities due to poor 

access to information on funding and sources of investment. At the same time, they have higher 

costs for starting a business due to the purchase of technology or equipment related to their 
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disability, or for hiring additional help to perform tasks that many entrepreneurs are doing 

alone. Public policy must provide access to entrepreneurs with disabilities for funding for 

business creation. There is usually not a sufficient number of potential entrepreneurs with 

disabilities to justify the creation of a specialized microfinance scheme for disabled 

entrepreneurs. It is therefore advisable that policies focus on creating access for disabled 

entrepreneurs to existing funding schemes. Policies should ensure that funds are available for 

specialized equipment to help people with disabilities in business creation and management. 

A first step towards improving access to finance for potential entrepreneurs with 

disabilities is to ensure that existing funding is available and accessible to people with 

disabilities. This means that information on sources of funding is available in accessible 

formats and that funding programs do not discriminate against disability. 

Secondly, policymakers can help bridge the gap between potential entrepreneurs and 

investors by helping disabled entrepreneurs prepare for investment and by facilitating access 

to investors through business contacts, promotional events and business competitions. The goal 

is to help entrepreneurs understand the way the financial industry works and the requirements 

for investment. Policymakers can go even further by gathering investors and entrepreneurs for 

special events. Face-to-face contact is important for networking and relationships, and 

entrepreneurs can take advantage of the opportunity to "sell" their entrepreneurial project. An 

example of such an approach is "Enabled4Growth," a small project in London, the United 

Kingdom, aimed at helping disabled entrepreneurs to get funding to expand their businesses. 

Although it does not provide direct funding, the project teaches entrepreneurs how to prepare 

for investment, how to apply for funding, and how to organize business events where 

entrepreneurs can meet with investors. 

A third approach is to increase the availability of direct funding in the form of grants or 

loans. There are few mechanisms in the EU that provide targeted financial support to disabled 

entrepreneurs. When developing such mechanisms, it should be borne in mind that financial 

support for business start-up is more effective when delivered alongside skills training. An 

example of this approach is the "Search for Another Sense of Entrepreneurship" in the Slovak 

Republic, which provides training and funding through a business plan competition 

(http://www.nepocujucipodnikatelia.sk/grantovy-program/o-programe). 

Financial support for start-ups by entrepreneurs with disabilities should take into 

account unemployment benefits and disability pensions for disabled people. The compensation 

system must be flexible and balanced - it must neither demotivate the willing and able to work 

with people with disabilities nor deny the care of those who are unable to do so. Policies should 

encourage people with disabilities to create new businesses, but also to support those who 

cannot work. These flexibility and balance must be effectively communicated to those targeted 

by the system. Unjustified fears soften and remove a major barrier to starting a business. 

 

5. Improving access to the Internet, information and telecommunication 

technologies 

The Internet and mobile communication technologies have become an integral part of 

society and basic methods of communication and access to information. However, the benefits 

are not shared by everyone - many disabled people find it hard to use part of the new 

technologies because the latter are often incompatible with aids. Politicians can do more to 

support the development and implementation of accessibility standards that would improve 

access to these technologies for people with disabilities. 

The EU has committed to improving access to the Internet and information technologies 

by signing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN, 2008). Many EU 

countries have adopted laws and policies on the availability of websites and software 
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applications for the public and private sectors (W3C, 2006). However, the data show that there 

is still a long way to achieving the goals set in this respect. 

The first task of policymakers is to improve the accessibility of public websites through 

information technology. The European Union supports the Member States in improving access 

to their websites with projects such as the Digital Agenda for Europe, which aims to achieve 

full access to public sector websites by 2015 (European Commission, 2013). This is crucial for 

people with disabilities who are considering self-employment because many public services 

are already online. Start-up and self-employment information is distributed through websites 

along with links to other media. Improving the accessibility of public websites will help people 

with disabilities to perform legal obligations such as business registration and tax returns. 

Improving the accessibility of public websites is a necessary step that governments need to take 

before discussing measures to improve the accessibility of private websites. 

A second task is to harmonize the standards and obligations for accessibility of 

information technology in the EU. The Internet has great potential for entrepreneurs with 

disabilities because it can help them overcome the challenges of communication and mobility. 

However, most of the websites are not available in formats and are not compatible with 

assistive technologies. Significant international efforts are needed to achieve meaningful 

results in this area. There are few projects such as Veritas (http://veritas-project.eu/about-2) 

that try to bring public and private stakeholders together to address these issues. 

 

Conclusions 

About one fifth of the working-age population in the EU is affected by disability, and 

this share is likely to grow with the aging population. The social and economic participation of 

people with disabilities will become an increasingly important political issue, and 

entrepreneurship may be part of the decision. People with disabilities are disproportionately 

inactive on the labor market in all Member States (Applica / CESEP / European Center, 2007), 

but the likelihood of self-employed people with disabilities being on the labor market is the 

same as for people without disabilities. Self-employment can facilitate active social and 

economic participation and give the individual control over it. Entrepreneurship allows 

flexibility in terms of workload, working time and workplace, providing greater success in 

tackling disability than paid employment. 

While business creation and self-employment are not suitable for all people with 

disabilities, there are several ways in which policymakers can improve their support for 

entrepreneurship for people with disabilities. The first approach is to review startup offerings 

to ensure that they are available in accessible formats and to educate business consultants about 

the potential and risks of start-ups and self-employment for people with disabilities. This is a 

realistic career opportunity for many and they should not be discouraged solely because of their 

disability. An important element of improving information on starting a business for people 

with disabilities is to increase the available information on the impact of business creation and 

self-employment income on benefits received by individuals. Many people with disabilities 

receive different forms of public support, such as pensions, allowances and compensation, 

which affect the decision to start a business. 

A second area of action for governments is to support the development and adoption of 

assistive technologies. The development of these technologies is important for the better 

participation of people with disabilities in everyday life. Politicians can support this 

development with direct funding, tax and financial incentives. International cooperation is key 

in this area, and governments should seek partnerships with other governments, international 

organizations and the business sector to deliver common standards and platforms. 
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Thirdly, there is evidence to support the development of targeted training and support 

tailored to the needs and problems of entrepreneurs and potential entrepreneurs with different 

disabilities. There are three important considerations in support of this approach. First, the size 

of the potential target group is almost always very small given the heterogeneity of the 

disability characteristics (type, severity, stability, duration and time of occurrence). Policy may 

need to support entrepreneurs with diverse disability characteristics in different ways and for 

different periods of time. Intensified individualized support in small groups ensures best results 

(Arnold and Ipsen, 2005; Enabled4Enterprise, 2009a, b, EMDA, 2009; Dotson et al., 2013), 

but individualized approaches require a lot of resources. Partnerships with specialized 

organizations are often essential to the success of targeted approaches, as specialized 

organizations already have a reliable relationship with their target customers. Policymakers can 

use existing resources to make cost-effective individualized approaches. 

Governments must ensure that all public websites are accessible. As the Internet is 

becoming the main way governments and citizens interact, much more can be done to improve 

the accessibility of online business services such as business registration, tax submissions, and 

business information resources. 

 

References 

Angelocci, R., Lacho, K. J., Lacho, K. D. and Galle, W. (2008), ‘Entrepreneurs with 

Disabilities: The Role of Assistive Technology, Current Status and Future Outlook’, 

Proceedings of the Academy of Entrepreneurship, 14(1), Tunica. 

Applica/CESEP/European Centre (2007), ‘Study of compilation of disability statistical data 

from the administrative registers of the Member States’, Study financed by DG 

Employment, Social Affairs, and Equal Opportunities, 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3007&langId=en  

Arnold, N. and Ipsen, C. (2005), ‘Self-Employment Policies: Changes Through the Decade’, 

Journal of Disability Policy Studies, vol. 16(2), pp. 115–122. 

Boylan, A. and Burchardt, T. (2002), Barriers to Self-Employment for Disabled People, 

report for the Small Business Service, http:// www.berr.gov.uk/files/file38357.pdf  

Christ, T. W. and Stodden, R. (2005), ‘Advantages of developing survey constructs when 

comparing educational supports offered to students with disabilities in postsecondary 

education’, Journal of Vocational Rehabilitation, vol. 22, pp. 23–31. 

Dotson, W., Richman, D., Abby, L. and Thompson, S. (2013), ‘Teaching Skills Related to 

Self-employment to Adults with Developmental Disabilities: An Analog Analysis’, 

Research in Developmental Disabilities, vol. 34, pp. 2336–2350. 

Doyel, A. (2002), ‘A realistic perspective of risk in self-employ employment for people with 

disabilities’, Journal of Vocational Rehabilitation, vol. 17, pp. 115–24. 

East Midlands Development Agency (EMDA) (2009), ‘Scoping Study into the Business 

Support Needs of Disabled Entrepreneurs in the East Midlands’, 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100113042736/http://www.emda.org.uk/

uploaddocuments/disabledentrepreneurScopingReport%202009.pdf  

Enabled4Enterprise (2008), ‘Barriers and Opportunities: Equipping the Enterprise Sector to 

Deliver “Disability Smart” Services’. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3007&langId=en
http://www.berr.gov.uk/files/file38357.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100113042736/http:/www.emda.org.uk/uploaddocuments/disabledentrepreneurScopingReport%202009.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100113042736/http:/www.emda.org.uk/uploaddocuments/disabledentrepreneurScopingReport%202009.pdf


 
 

51 
 

Enabled4Enterprise (2009a), ‘Project Report: Equipping the Enterprise Sector to deliver 

“Disability Smart” Services’. 

Enabled4Enterprise (2009b), ‘Are You Disability Smart? How to Provide Effective Business 

Support to Disabled Entrepreneurs’. 

European Commission (2013), ‘Digital Agenda for Europe. Digital social platforms: web-

accessibility’, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-website  

Greve, B. (2009), ‘The labor market situation of disabled people in European countries and 

implementation of employment policies: a summary of evidence from country reports 

and research studies’, report prepared for the Academic Network of European 

Disability experts (ANED), https://www.disability-europe.net/downloads/276-aned-

task-6-final-report-final-version-17-04-09  

Hanafin, J., Shevlin, M., Kenny, M. and McNeela, E. (2007), ‘Including young people with 

disabilities: Assessment challenges in higher education’, Higher Education, vol. 54, 

pp. 435–448. 

Nochajski, S. M., Oddo, C. and Beaver, K. (1999), ‘Technology and transition: Tools for 

success’, Technology and Disability, vol. 11, pp. 93–101. 

OECD/The European Commission (2013), The Missing Entrepreneurs: Policies for Inclusive 
Entrepreneurship in Europe, OECD Publishing, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264188167-en 

Pavey, B (2006), ‘Human Capital, Social Capital, Entrepreneurship and Disability: An 

Examination of Some Current Education Trends in UK’, Disability & Society, vol. 

21(3), pp. 217–229. 

Ridley, J., Hunter, S. and Infusion Cooperative (2005), ‘Go for it!: Supporting People with 

Learning Disabilities and/or Autistic Spectrum Disorders in Employment’, Health and 

Community Care Research Programmed, Research Findings No 45/05, 

http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/54357/0013026.pdf  

Stack, J., Zarate, L., Pastor, C., Mathiassen, N. E., Barberà, R., Knops, H. and Kornsten, H. 

(2009), ‘Analysing and federating the European assistive technology ICT industry’, in 

Information society and media, prepared for the European Commission, pp. 20–65. 

United Nations (2008), Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 9, 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=259 

W3C (2006), ‘Policies Relating to Web Accessibility’, http://www.w3.org/WAI/Policy 

Zwerling, C., Whitten, P. S., Sprince, N. L., Davis, C. S., Wallace, R. B., Blanck, P. and 

Heeringa, S. G. (2002), ‘Workplace accommodations for people with disabilities: 

National Health Interview Survey Disability Supplement, 1994–1995’, Journal of 
Occupational and Environmental Medicine, vol. 45(5), pp. 517–525. 

 

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-website
https://www.disability-europe.net/downloads/276-aned-task-6-final-report-final-version-17-04-09
https://www.disability-europe.net/downloads/276-aned-task-6-final-report-final-version-17-04-09
http://dx.doi.org/10.1787/9789264188167-en
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/54357/0013026.pdf
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=259
http://www.w3.org/WAI/Policy


Economics & Law 
ISSN 2682-972X 

Volume: I, Issue: I, Year: 2019, pp. 52-56 
 

52 
 

TRADITIONAL LIVELIHOOD IN MIKREVO 
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ТРАДИЦИОННИ ПРЕПИТАНИЯ В СЕЛО МИКРЕВО 

ПЕТЯ ЯНЕВА 

 

Abstract 

Mikrevo is a small village but with opportunities. The traditional livelihoods of the 
inhabitants at that time are the same as in most of the settlements. At a young age, the peasants 
are mainly engaged in livestock farming, later in life - with agriculture, some are developing 
both. Part of the inhabitants acquire a different degree of education and, in parallel with 
agriculture and livestock breeding, practice their position of state employment. 

Keywords: Mikrevo; traditional livelihoods; livestock farming; agriculture 

JEL Codes: B0; 

Микрево като селище се споменава със същото име в турски данъчни регистри от 

1650 година. В югозападния край на селото има останки от късно антично селище и 

некропол. Северозападно от селото са открити останките от крепостта „Горно Градище“, 

а в нея, през 1996 г., е разкрита Микревската базилика (Долно Градище). Над селото са 

останали бункери от Втората световна война. Има също и тунели, които водят до 

съседните села Струмяни и Каменица, като този към с. Струмяни е минавал под река 

Струма. Тези тунели хората използвали, за да се крият от атаките. След края на войната 

тунелите били зазидани. 

В (Ethnographie des Vilayets d'Andrinople, de Monastir et de Salonique, 1878) с. 

Микрево е посочено като село с 16 домакинства, 12 жители мюсюлмани и 20 жители 

българи. Селото нараства след миграцията на жителите на село Горно Решково и голяма 

част от жителите на село Палат. Хората слизат от планината в полето заради почвата, 

която е по-плодородна, и предоставя възможност за отглеждане на повече и разновидни 

селскостопански култури. Хора продължават да мигрират от околните села и по този 

начин село Микрево добива сегашния си вид. 

Стоян Манолев е роден и израснал в село Микрево. На 12-годишна възраст остава  

сирак, но това не повлиява върху понататъшното му създаване на семейство. На малко 

по-напреднала възраст започва да се да се занимава главно с животновъдство. В по-

късен етап от живота му втори той се занимава със земеделие като главното, което 

отглежда е тютюнът. Почти целият му живот преминава в оглеждане на най-

разпространените за тогава селскостопански култури, освен малка част (5 години), през 

която работи в сферата на строителството. Длъжността му е „майстор“. Освен с трудови 

дейности Стоян Манолев в личен план създава семейство с три деца, като към настоящия 

момент има четирима правнуци. 

Родното място на Димитър Янев също е село Микрево. Основното, с което се 

занимава в ранна детска възраст е животновъдство, тъй като тогава това е най-

разпространеният стопански отрасъл. Предимно отглежда овце, кози и говеда. Той е 

един от малкото, които завършват средно образование. Неговата квалификация е от гр. 
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Кюстендил, която след това му предоставя възможността да бъде агроном в селското 

стопанство. Димитър главно работи като бригадир на зеленчукова бригада по време на 

ТКЗС (трудово кооперативно земеделско стопанство) и след това по време на АПК 

(аграрно-промишлен комплекс). Изпратен е в град Сливен, където се е осъществявал 

износ на зеленчуци, като това е едно от трудовите му задължения. Износът е насочен 

главно към Западна Европа (Германия, Чехия, Полша и др.) 

Люба Борисова израства в село Микрево. Детството си тя прекарва като 

животновъд. В по-късен етап от живота си започва да отглежда тютюн, както и всички 

типични за тогавашното време растения (сусам, памук, мак, разновидности на житни 

култури и др.). Наред с животновъдството и земеделието, Люба заема длъжността на 

работничка в лозаро-овощарска бригада. Друг занаят, който практикува няколко години 

от живота си, е шивачество. В личен план тя се омъжва и създава семейство с две деца, 

като мъжът ѝ – Иван Янев – заема пост на бригадир на овощарска бригада. 

Кирил Манолев прекарва в село Микрево 86 години от живота си. 

Животновъдството и земеделието са главните занимания на Кирил в подрастващите му 

години. Той е говедар, козар и овчар, а от селскостопанските култури отглежда най-

разпространените (тютюн, домати, мак, памук и др.). С много труд и мизерия успява да 

завърши педагогическото училище в гр. Благоевград, след което заема държавна 

длъжност в микревското училище. Целия си живот той прекарва, работейки като 

начален учител.  

Като малък Асен Янев е животновъд. Роден е в село Микрево, прекарва 3 години 

от живота си в с. Славейно, след което избира отново да се върне в родното си място. 

Асен се различава от гореспоменатите с двете си завършени образования (средно и 

висше) и с дългия си трудов стаж като учител. През 1958 г. завършва гимназия в град 

Сандански, след което, през 1961 г., образованието си продължава в Учителския 

институт в град Дупница. Придобитите му квалификации от института са: „Химия“, 

„Биология“, „География“, „Трудово обучение“ и „Рисуване“. Животът му продължава, 

като след завършеното висше образование по разпределение го изпращат в село 

Славейно, област Родопска. Там практикува първите три от завършените специалности, 

а след завръщането му в село Микрево придобива 32 годишен стаж като преподавател 

по „Рисуване“ и „Трудово обучение“. Наред с работата си като учител, Асен отглежда 

предимно домати, картофи, мак, памук и лозе. 

Вангелия Ангелова е една от малкото, чийто родно село не е Микрево, но прекарва 

почти целия си живот там. Тя е родена в град Седелец, живее в град Сандански до 1961 

г., след което също завършва Учителския институт в град Дупница. Придобитите й 

квалификации са по: „Математика“, „Физика“, „Трудово обучение“ и „Рисуване“. След 

приключване на следването си, Вангелия променя местоживеенето си на село Микрево. 

Придобива 35 години учителски стаж по математика в училището в Микрево. Тази 

професия не е единственото, с което се занимава – селското стопанство също играе роля 

в живота й. Тя отглежда растения от типа на домати, лозя и памук. 

Животът на Борис Иванов е като разделен на две части – като малък се занимава 

основно с животновъдство и земеделие. От земеделието се грижи предимно за лозя, като 

от продукцията, произлизаща от тях, произвежда вино и го продава. След като завършва 

в гр. Благоевград, започва да практикува придобитата квалификация. 35 години той 

работи като начален учител, като първо преподава в село Каменица, и след това в село 

Микрево. Двете дейности – държавната работа и работата в полето при Борис не се 

препокриват, както при останалите. 

Ангелина Панайотова не е родена в с. Микрево, но израства и се е омъжва там. В 

детската си възраст Ангелина отглежда тютюн и това е единствената дейност, свързана 
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със земеделие, която тя практикува. Както всички останали, тя е животновъдка. Израства 

в семейство с 5 деца, на всички от които това са били основните занимания. Ангелина 

също завършва Учителския институт в град Дупница със специалност „Български и 

френски език“, която след това прилага и на практика. С получаването на образование 

обаче, селскостопанските дейности не приключват за нея. През целия си живот тя 

едновременно отглежда животни, тютюн и работи като учителка в училището в село 

Микрево. 

Последният интервюиран Иван Димитров не се различава от остананлите по 

заниманията му в детските години. Гледа кози, овце и говеда. Той също има завършено 

образование – завършва Професионалното занаятчийско училище. Специалността му е 

свързана с шивачество. В по-късен етап от живота му Иван отива в казармата и след 

завръщането му от там заема длъжността „бригадир“ на лозаро-овощарска бригада. 

Бригадата, която ръководи, се състои от изключително много на брой работници. 

Животът на Иван преминава главно работейки това. 

От горепосочените факти авторът на този доклад прави изводи за същността на 

традиционните препитания в село Микрево. От разказалите за живота си разбираме с 

какво предимно са се занимавали, как са препитавали и какви занаяти са практикували 

жителите на селището.  

Изглежда всички, които са разпитани, се занимават с едно и също през детството 

си, след което част от тях завършват различно образование, някои не придобиват такова, 

а придобилите – наред с практикуваната професия, се занимават и със земеделие, и с 

животновъдство. 

Всеки един от интервюираните, както изглежда и мнозинството от хора, в ранните 

си детски години е животновъд. Това е първият по разпространение по онова време 

стопански отрасъл на територията на селото. 

Животновъдството е отрасъл в първичния икономически сектор, който се занимава 

с развъждане и отглеждане на селскостопански животни и получаване на продукция от 

тях. В Микрево най-често отглежданите животни са говеда, кози и овце. Освен за храна, 

животните са използвани за изкарване на средства за живот. Те биват отглеждани и след 

това продавани. Това е традиционен начин за препитание на селяните. 

Вторият най-разпространен отрасъл е земеделието. Земеделието е системата от 

процеси за отглеждане на културни растения. Житните култури (пшеница, жито, 

царевица, ечемик, ръж, овес, просо и др.) са отглеждани от хората и са използвани за 

производство на хляб. Производственият процес се осъществява с помощта на воденица 

(фиг. 8), където житото се меле ръчно от човешка ръка. По този начин жителите се 

снабдяват с най-необходото за прехранването им.  

Отглеждането на сусам е доста популяризирано. Използва се главно в кулинарията 

и медицината. Преди употреба сусамовите семена обикновено се препичат. Поръсват се 

върху хлябове, сладкиши, както и мака, с него се приготвя тахан-халва.  

Следващото най-отглеждано растение е тютюнът. Отглеждането на тютюн е 

подобно на други селскостопански култури. Семената се засяват в разсадници за 

предотвратяване на атаки от насекоми и след това пресаждат в полето. Тютюнът има 

годишна реколта, която обикновено се събира механично или на ръка. След прибиране 

на реколтата, тютюнът се съхранява за сушене, чрез окачване или на купчини. Сушенето 

дава възможност за бавно окисляване и разпадането на каротеноидите. Това дава 

възможност на земеделския продукт да придобие свойствата, които обикновено са 

присъщи за получаване на „гладкост“ на дима. След това тютюнът се пакетира за 

различните форми на потребление, които включват пушене, дъвчене, смъркане и така 
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нататък. По този начин хората отглеждат тютюна и го използват като продукт за 

покупко-продажба. 

Едни от най-произвежданите и продаваните растения са семената и млякото на 

мака или наричан още „афион“. Сънотворният мак е едногодишно тревисто растение от 

сем. макови. Повечето хора практикуват начинина на извличане. Суровият опиум се 

получава от зелените чашки на афиона след като е опадал цветът. Привечер зелените 

чашки се нарязват хоризонтално със специален нож и сутрин, преди изгрев слънце, се 

събира кафявият засъхнал сок (първоначално бял на цвят), който е потекъл от нарезите. 

Това именно е суровият опиум, който намира голямо приложение в медицината и 

особено в анестезиологията.  

След узряването на кукутките се образува маково семе. То намира приложение в 

сладкарската дейност. Също така и се използва за производството на олио. 

Млякото и семето на афиона са едни от най-изкупуваните. Семействата, които го 

отглеждат, се прехранват с продажбата му. Производството му е доста разпространено 

на територията на село Микрево. 

Памукът също е от отглежданите култури. Той представлява съвкупност от меки, 

пухкави щапелни влакна, изградени от около 94% целулоза, които се дължат на 

разрастване до 2000 пъти на епидермална клетка от семепъпката с цел да образува 

защита на семената от изсушаване и подобри разпространението им след узряване. 

Разпространението му е голямо, тъй като влакната му хората използват за направата 

на прежда или платове, използвани в текстилната промишленост. 

Някои от жителите на селото отглеждат и лозя. Почвите предоставят възможността 

за растеж на сортовете керацуда и памид. Керацудата е разпространена предимно в 

Югозадапдна България и заема площи в районите на гр. Симитли, гр. Кресна и гр. 

Сандански, които са в близост до село Микрево. Обикновено се използва за приготвяне 

на бели трапезни вина, с приятен вкус и специфичен аромат. Освен това хората го 

продават и под формата на грозде, и след като е направено на вино. 

Памидът, за разлика от керацудата, е разпространен и вирее в цяла България. Той 

е подхоящ за консумация както в прясно състояние, така и за производството на вино. 

От гроздето се получават светлочервни трапезни вина, които хората консумират веднага 

след ферментацията. 

Освен изброените до тук, микревчани се грижат и за овощни градини. Те се състоят 

предимно от праскови. Също така отглеждат плодове от вида на дини и пъпеши, като 

тях не ги използват за покупко-продажба. От зеленчуците наи-разпространените за 

тогава са домати и чушки.  

Климатичните условия и почвите позволяват развитието на селскостопанска 

дейност. Също така и предоставят възможност за животновъдство. Благодарение на 

благоприятните условия жителите на село Микрево успяват да развиват и двата 

отрасъла. 

Наред с всички изброени до тук дейности, които се извършват на полето, авторът 

на настоящия труд прави изводи, че част от жителите завършват образование и застъпват 

на позиция на държавна работа. 

Една от често заеманите позиции, както се вижда, е бригадир на овощарска, лозаро-

овощарска или зеленчукова бригада. За заемането на тази длъжност не се изисква 

завършено образование. Бригадирите имат своя бригада, на която са началници. 

Задълженията им са да следят дали работниците стриктно изпълняват поставените им 

задачи. Някои от заемащите тази позиция са изпращани в градове, от където има износ 

на зеленчуци към Западна Европа. Освен бригадири, хората също са и работници в 

такава бригада. 
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„Агроном“ в селоското стопанство също е често заемана позиция. За коректното й 

изпълнение донякъде трябва се има придобито образование, но хората твърдят, че и без 

него, само с практиката, се учат и успяват да се справят със задълженията и 

отговорностите си. Работещите в сферата на селското стопанство придобиват опит, с 

който по-успешно да се справят и с отглеждането на своите растения. 

Строителската дейност не е толкова разпространена. Да бъдеш майстор по онова 

време е нечесто срещана и непрактикувана професия. Малка част от жителите на село 

Микрево работят в тази сфера и, ако са строители, са за кратък период от време. 

По онова време е доста трудно и е голямо постижение, ако някой успее да завърши 

средно образование. В село Микрево обаче има значителна маса от хора, които 

придобиват квалификация не само за средно, а и за висше образование. Наред с работата 

на полето, много от завършилите работят на държавна работа като например 

преподаватели в училище. Това е труднодостижима и от висок ранг за тогава професия. 

Повече от половината интервюирани (5 от 9) имат образование, с което заемат такава 

позиция, и имат дългогодишен трудов стаж като учители. Най-завършваният инстиут е 

Учителския институт в гр. Дупница. 

Част от хората в село Микрево работят и като шивачи. За това разбира се не се 

изисква задължително образование.  

От написаното до тук, авотрът на този доклад прави заключение, че абсолютно 

всички жители на село Микрево се занимват главно със земеделие и животновъдство. 

Част от тях заедно със селското стопанство заемат и друга длъжност, някои завършват и 

образование, което им предоставя държавна работа. 
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Abstract 

Economic development in the modern world is characterized by the determination of the 
role of technological progress. Innovative activity at the current stage of development is 
becoming one of the most important systemic factors of economic growth - increasing the 
competitiveness of local production, ensuring economic security of a country. Kazakhstan is 
closely linked to the accelerated development of the innovative sphere. Therefore, more often 
the state strategic documents set the task of transitioning the economy from the export and the 
raw type to the innovative 

Keywords: economic growth; Kazakhstan; human capital; management of human resources  

JEL Codes: O15; E24 

 

Основната дългосрочна референтна точка за развитието на икономиката на Р. 

Казахстан е държавната програма за индустриално и иновативно развитие за периода 

2015-2019 г. Основните направления  на изпълнението на тази програма, както и на 

стратегията "Казахстан-2050" са свързани със създаването на конкурентен човешки 

капитал, защото спооред тях човешкият фактор е решаващ при реализацията на 

държавните програми. Когато високо квалифицираният персонал е дефицитен, тогава е 

изключително трудно да се усвояват чуждестранни технологии, които са иновативни на 

световните пазари. Следва да се отбележи голямото значение на образованието и 

науката във формирането и развитието на човешкия капитал на Република Казахстан, 

където придобитите знания се превръщат в ключов фактор за иновативното развитие на 

страната. 

 

1. Въведение. 

Според Държавната програма за развитие на образованието на Република 

Казахстан за периода 2011 - 2020 г., сферата на образованието е основна цел на 

държавната политика за подкрепа на иновационната икономика. Това е така, защото 

когато липсва предлагането на качествено образование, това е предпоставка за проблеми 

с натрупването на човешки капитал и съответно реализирането на наличния човешки 

потенциал, което от своя страна придобива все по-голямо значение в епохата на 

глобализацията. Темата за човешкия капитал и неговото управление са обект на 

непрекъснат научен изследователски интерес в световен мащаб. Изследователи като  

(Шулц, 1961), (Becker, 1967), (Mescon et al., 1994), (Dyatlov, 1996) още през 60-те години 

н аминалия век са правили фундаментали изследвания в тази научна област. Проучвания 
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в тази насока се правят непрекъснато, защото темата все още е изключително актуална 

(Beine, Docquier, & Rapoport , 2008), (Manev, Gyoshev, & Manolova, 2005), (Krastev, 2018), 

(Kicheva, 2015), (Stefanova, 2017). Съвременни аспекти на човешките ресурси в 

контекста на човека развитие са изложени в работата на казахските икономисти 

(Мухамеджанова, 2001), (Майдирова, 2004), (Мелдаханова, 2011), (Закирова, 2012). 

Ориентацията на фирмите към иновациите изисква създаването на човешки 

ресурси за иновативни предприятия. Сред изследователите, които допринесли в тази 

област са предимно чуждестранни учени, включително (Vesnin, 1998), (Армстронг, 

2004), (Кибанов, 2002), (Tripon and Blaga, 2011) и др. Всички автори обръщат внимание 

на връзката между развитието на поитенциала на персонала и общия капацитет на 

дружеството, като се има предвид структурата на иновативните човешки ресурси. 

Връзката между стратегическия човешки ресурс, практиките и постиженията в областта 

на иновациите на национално ниво са разкрити в работата.  

Променящите се социално-икономически условия, както и опитът придобит през 

годините, налага да се подчертае ролята на човешките ресурси в условията на 

иновационната икономика на Р. Казахстан. 

Методологията на изследването се основава на диалектическия и системния 

анализ, който се основава на теоретични (анализ, синтез) подходи. В разработката са 

използавни данни от Агенцията по статистика на Република Казахстан, законодателната 

и регулаторна рамка за образованието и иновациите развитие, програмни документи на 

правителството на Република Казахстан. 

 

2. Проблеми на човешкото участие в различни сектори на икономиката на 

Казахстан 

Изследването на иновативна икономика е невъзможно без да се обмисля и 

пазарът на труда. Предметът на отношенията на пазара на труда са свързани с конкретни 

човешки индивиди, които се стремят да реализират по-най добрия начин потенциалът 

си. В тази връзка човешкият капитал може да се приложи в различни сфери на пазарната 

икономика и работниците/служителите да се развиват според собствените си интереси. 

Оценката на ситуацията на пазара на труда в Р. Казахстан предполага извършване 

на анализ на неговата структура. В съвременните условия инфраструктурата на пазара 

трябва да включва не само процесите на покупка и продажба на работа, формирането на 

заетост на населението, но и мярка за социална защита от икономически активното 

население. Причините за това са скрити в съществуването на определени противоречия 

между личността и икономиката и техните решение в условия на новаторска икономика. 

В структурата на заетото население, повече от половината от населението на 

Република Казахстан работи в сектора на услугите. Липсата на гъвкавост и ефективна 

социално-икономическа политика на държавата в отраслите на икономиката деформира 

нейната развитие и увеличава разликата между аграрния сектор и промишлеността. 

Броят на заетите в отраслите и строителството от 2009 г. насам (1473, 1 хил. души) 

нараства с 15, 3 %, а през 2013 г. надхвърля 1,6 милиона души. В рамките на Картата на 

индустриализацията на Република Казахстан през периода 2010-2013 г. са повече от 67 

хил. работни места, като тези работни места обаче не са напълно заети от безработните. 

Основните проблеми на несигурните работни места с човешки ресурси са: 

1) ниска квалификация на персонала с технически и инженерни умения и 

специалности въз основа на техническо и професионално образование; 

2) липса на познания за напредничави напреднали технологии; 

3) недостиг на научен персонал по технически, инженерни и специални 

специалности, както и иновативно управление; 
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4) недостатъчна хармонизация на професионалните стандарти с образователните 

стандарти. 

За да разреши този проблем, Р. Казахстан предприема стъпки за привличане на 

чуждестранни работници. Основната цел при привличането на чуждестранна работна 

сила е реализирането на иновативни практики и технологично сложни видове дейност, 

изпълнението на които е трудно, защото няма подходящи  експерти в тази професия или 

квалификация на местния пазар на труда. Въпреки това, с цел защита на вътрешния 

пазар на труда, правителството на Република Казахстан ежегодно установява квота за 

привличане на чужди граждани експерти в републиката. Размерът на квотата зависи от 

броя на икономическия активно население на републиката.  

 

3. Характеристики на формирането на елементи на човешките ресурси. 

Държавните и частните работодатели са конкуренти в привличането на 

висококачествен труд, в същото време са обединени като заинтересовани страни в 

развитието на човешкия капитал. Това означава, че образователната система трябва да 

бъде най-важният предмет на иновационната икономика в нови условия, която 

осигурява генерирането на знания и формирането на новаторски хора, които са в 

състояние да го използват на практика. Най-образователният сектор трябва да осигури 

обучение за промишлени структури, които създават високотехнологични технологии 

продукти и услуги, които да участват във формирането на нови познания формирането 

на елементи на човешките ресурси. 

  По наше мнение е възможно да се класифицират елементите на персонала, 

съдържанието на знанието, отразено от дадено лице. Използването на този критерии е 

възможно да разпределят следните компоненти на потенциала на персонала: 

1) Основният потенциал, който се формира от знанието, което създава основа на 

професия или област на дейност, производство. Тя е част от квалификацията на 

определен работник и персонал на организацията. Основният потенциал има стойност 

за работа на всяко работно място, за всеки работодател, която е доста стабилна. 

2) Технологичният потенциал, основан на технологичните познания като форма на 

капиталов ресурс на производство. По този начин, технологичните познания 

взаимодействат с политиката и администрацията. Технологичният потенциал включва, 

по наше мнение, методологии и техники за производство на стоки, софтуер, бази данни, 

организационната структура и механизми, осигуряващи производителност на 

работниците и функциониране на дружеството, икономическите комуникации и 

взаимодействия като част от производството технология, дистрибуция и обмен.  

Човек не е настрана от работата, той е не само професионално квалифициран, но 

също така е инициативен, по-независим при вземането на решения и се работи добре в 

екип в предприятието като цяло. По този начин работникът, работодателят и 

образователната среда получава задачата не само да формира необходимото ниво на 

умения, но също така да създаде система за нейната непрекъсната подкрепа.  

В съвременните условия това трябва осигурява изпълнение на две функции: 

компенсации на недостатъчно практични ориентация или лошо образование на 

завършилите системата на професионално образование от една страна и осигуряване на 

адаптиране на работника на работното място, от друга страна ръка. По този начин е 

необходимо да се разбере, че на работното място уменията на работника може да се 

променят с развитието на дейността на работодателя и следователно изискванията за 

квалификация също могат да се променят. Цялата система от количествени и качествени 

показатели, които са външни и вътрешните условия на околната среда, в които 

процесите на формиране и използване от личния потенциал се осъществява, оказва 
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влияние върху образоването, съхраняването, реализация, развитие и съответно качество 

на персонала. 

Количествените показатели включват половата и възрастовата структура на 

персонала, квалификационна структура на персонала, коефициенти на движение на 

персонала персонал, показатели за ефективност на работата, ефективност на работното 

време, брой на персонала, квалификационна структура, пълнота по длъжности, 

специалности, професии и др. 

Качествените компоненти на потенциала на персонала също имат специална 

стойност в иновативните икономика. Персоналът не е хомогенен. Тя се характеризира 

със съществуването на сложна структура, тъй като работниците се различават по 

отношение на умственото, физическото и физическото психологически способности и 

характеристики. Също така, разграниченията на нивото на образованието и 

професионалната подготовка са важни. 

Наборът от индикатори, които оказват влияние върху формирането на елементи от 

персонала потенциала са както следва: 

- Физически потенциал - брой работници, здраве, жизненоважна дейност и др. 

- Интелектуален потенциал - образователна структура, иновационна дейност, 

творческа дейност и т.н. 

- Трудов потенциал - професионална структура, стопанска дейност и др. 

- Морален потенциал - корпоративна култура, етика, правна дейност и др. 

Съгласно тази структура потенциалът на персонала може да бъде изчислен с 

помощта на формула: 

 

PP = a1Pph + a2Pi + аЗР1 + а4Рm 

 

Където: 

Pph - физически потенциал на персонала на компанията; 

Pi - интелектуален потенциал на персонала на фирмата; 

Pl- трудов потенциал на персонала на дружеството; 

Pm - морален потенциал на персонала; 

Комплексът от споменатите по-горе показатели и някои други може да даде идея 

за количественото и качественото състояние на персонала на дружеството и нейните 

тенденции за целите на управлението на персонала, включително планиране, анализ и 

разработване на мерки за подобряване на ефективността при използването на трудовите 

ресурси. Решаващата роля има ориентацията на човек за постоянно, самостоятелно 

развитие, което да бъде подходящо на динамиката на икономическите отношения. 

Хората, работещи в организацията, техните отношението към работата, уменията, 

креативността и интелектуалното ниво ще определят успеха на организацията. В това 

отношение е важно да осъзнаем, че акцентът в управление на персонала само по 

техническия аспект на развитието няма да даде очакваните резултати. Пренебрегването 

на социалните фактори води до факта, че местните източници от растежа остават 

непотърсени. Това показва необходимостта от засилване на социалната ориентация на 

предприятията, отключване на потенциала на индивида, промяна на критериите за 

оценка на ефекта на производствените и управленските дейности, по-активното участие 

на държавата в регулиране на процесите на натрупване и управление, човешки капитал, 

включително професионалния му компонент и здравето. В този случай подчертаваме 

пълната наличност работни места от квалифицирани работници, както и подготовката 

на персонала за прогнозиране високотехнологични работни места. По този начин 

основната задача на държавата на сегашния етап е да осигури устойчиво развитие на 
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развитието на човешките ресурси, като се вземе предвид социалните аспекти на 

осигуряването на механизми за контрол на последователността в развитието на 

иновационни процеси в бъдеще. 

 

Заключение. 

1. В секторите на икономиката на Р. Казахстан недостигът на компетентност и 

уменията продължават да растат. Нивото на квалификация на работниците все повече 

изостава зад изискванията на пазара на труда. В същото време има ефект на 

квалификационна линия, когато липсата на необходимите умения от страна на 

персонала води до задържане икономическия растеж на икономиката. 

2. Регистрираните безработни в Р. Казахстан, понастоящем нямат работа повече от 

12 месеца. В същото време се откриват нови работни места, които обаче, не са 

попълнени от тези кандидати. Това показва, че нивото на техните умения не е отговаря 

на нуждите на отворените позиции. 

3. Индустриалното развитие на икономиката на Р. Казахстан налага увеличаването 

на броя и качеството на човешките ресурси, което води до търсене на образование с 

високо качество. Основният фокус на индустриализацията на икономиката на Р. 

Казахстан е насочен към интензивен растеж на производството и растеж на 

производителността на труда. Ето защо, цялата система от мерки за осигуряване на 

човешки ресурси се фокусират не върху броя на създадените работни места, а върху 

качеството на обучението на висококвалифициран, иновативен и научен персонал. 

4. Ефективната икономическа организация определя продукцията на конкурентни 

продукти и използването на технологии, спестяващи ресурси. Необходимо условие за 

това е високото качество на работната сила, формирането на гъвкава и бързо реагираща 

система на пазара на труда, водеща се от тенденциите и предизвикателствата на 

икономическото развитие. Въпреки важността на всички пазарните механизми, 

регулаторната роля на държавата като посредник на икономическите развитието трябва 

да се поддържа и качествено да се подобри. 

5. Р. Казахстан би спечелила ако участва активно в състезанието за силно 

квалифицирана работна сила, за да черпи от възможните ползи и предимства на 

международното разделение на труда. В тази връзка е необходимо да се създадат 

ефективни механизми за оценка от необходимостта на чуждестранен труд от гледна 

точка на развитието на националната икономика и пазара на труда.  

6. Би могло да се направи проучване на факторите влияещи на емиграция и 

имиграция на квалифициран персонал, за да се противодейства на изтичането на 

квалифицирана работна сила. Същевременно може да се облекчи пребиваването и 

включването на пазара на труда на чуждестранни граждани и техните семейства, които 

притежават високи квалифкации.  

7. За развитието на човешките ресурси в иновационната икономика е необходимо 

подобряването на системата за обучение на квалифициран персонал. Целеви показатели 

трябва да лежи в основата на подготовката на специалисти (физически, интелектуални 

и духовния потенциал на труда), засягащи формирането на елементи на човешките 

ресурси. 

Следователно, тенденцията в модернизирането на образованието е ориентацията 

към потребителите, които предпочитат гъвкавостта на професионалното мислене, 

комуникационните умения, способност за работа в екип. Също така, като се вземе 

предвид специализацията на регионите от Р. Казахстан, развитието на регионални 

иновационни клъстери идентифицира университетите 
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LIVELIHOOD IN THE PAST IN BOSILEGRAD 

IVANA VLADIMIROV1 

 

ПРЕПИТАНИЯТА В МИНАЛОТО В БОСИЛЕГРАД 

ИВАНА ВЛАДИМИРОВ 

 

Abstract 

  Life in the past and life now in Bosilegrad are radically different. We can not say then 
that it was better or worse. Maybe then people were poorer but happier. With this report, I 
tried to present to like the others and to yourself the life of my ancestors. The elderly did not 
want to much cooperate. I don’t know what the reason was, maybe it was so difficult that they 
did not want to remember, or it seemed like the current situation with the past. That is why I 
had to come up with some conclusions I can’t claim to be completely true. One thing is certain, 
I can’t imagine such a life now in these times, and there is no way, because the villages in 
Bosilegrad municipality are completely abandoned. In some, we can even meet only 1, 2 
people. In time, even their names will be wiped out and there will be only some pale memories 
that will also take the path of extinction by immersing in the upcoming actions and events. 

Keywords: livelihood; past; Bosilegrad 

JEL Codes: B0 

 

Съдбата и времето не винаги са били много благосклонни към нашето минало. 

Голяма част от историческите събития, които биха могли да осветлят редица днешни 

проблеми, не са запазени в историческите източници – този своеобразен така наречен 

екран на историята. Много от онова, което би могло да бъде наша днешна гордост е 

изгубено през изминалите столетия. Историците и краеведите са именно хората, наели 

се с нелеката задача да съберат мозайката на историческите събития от отломъците на 

най-различни източници, за да възстановят живота на нашия народ през отдавна 

изминали времена. Все още са много „белите петна“ в това отношение. Ето защо е 

толкова стойностна и значима работата на тези хора, посветили се на делото да издирват 

и да правят достояние на обществено изгубените следи от миналото. В голяма степен 

именно от тях зависят тези непреходни ценности от нашето минало да бъдат събрани, 

запазени и по този начин изпратени в бъдещето.  

Знае се, че дистанцията на годините променя мащабите на събитията. Неща, 

които днес изглеждат обикновени, незначителни, могат да придобият голяма стойност 

след време. Някогашни, като че ли дребни факти, днес могат да бъдат особено важни за 

изясняване на определени исторически събития и за тяхното изследване.   

 

1. Основни понятия за град Босилеград 

Босилеград е град в Западните покрайнини, Сърбия, в близост до границата с 

България. Градът е административен център на Община Босилеград. Босилеградско 

обхваща една част от планинската област Краище, простираща се от двете страни на 

сръбско-българската граница. В сръбската част Краището захваща планините Варденик, 
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Доганица, Дукат, Тлъмино, Гложка планина и Босилеградска котловина. Областта 

представлява сложна мозайка от планински ридове и долини, твърде характерно за 

Босилеградския край. Той се отличава още и със сурова природа и изключително 

планински релеф. Босилеградският край е отделен от останалата част на Сърбия чрез 

планинските масиви Бесна кобила, Власина и Страшер. 

Най-високият връх в този планински район е Бесна кобила с 1 936 м надморска 

височина. Затова в зимния период се случва достъпът до Босилеград да е прекъснат в 

продължение на 6 месеца, поради снегонавяване и непроходими пътища през 

планинския масив. 

Босилеградската котловина е с дължина 5,5 км, средна широчина 1,5 км и 730 м 

надморска височина. 

В Босилеград и Босилеградска околия то е с ясно изразено българско 

самосъзнание и ревностно тачи своя роден език, традиции и бит. С предимно 

източноправославно вероизповедание, като на територията на град Босилеград са 

разположени множество православни храмове. 

В Босилеград се говори на краешки говор, който е български диалект, част от 

югозападните български говори. Заедно с Пиянешкия и Каменишкия говор образуват 

преходната група югозападни говори, защото са преходни говори между няколко 

диалекта. 

Говорът не е еднороден по своите особености, и представлява плавен преход 

между западните преходни говори, белоградчишко-трънски говор на север, източната 

част на македонските преходни северни говори, кривопаланечки говор на юг и част от 

централната група югозападни говори (кюстендилски и дупнишки говори) на запад. 

Представлява част от полоса на пограничните говори, образуващи прехода от 

източната към западната група южнославянски езици. 

  

2. Историята на Босилеград 

Благоприятният климат, плодородните полета, напоявани от реките 

Драговищица, Любатска река и техните многобройни притоци, целебните минерални 

извори и богатите рудни находища в земите на днешната Босилеградска област са 

основни фактори тук да възникне и се развие човешка цивилизация още през VI-V хил. 

пр. Хр. За живота и бита на най-древните обитатели на Босилеградския край разказват 

стотиците регистрирани и проучени археологически паметници на културата.  Главните 

причини за основаването на града са наличието на термални извори с голям дебит, както 

и необходимостта от градски център в близост до богатите на рудни находища планини. 

За най-старо племе, живяло тук, се смята племето Пеони, чиято територия е била 

между Струма и Вардар. През 506 г. пр.н.е. голяма част от пеонците биват завладени от 

Персите. През 4 век пр.н.е. Пеония попада под владичеството на тракийското племе 

Дентелети. Територията на Дентелетите се простира от Рила до Осогово, на север – до 

тимошките притоци и софийското войводство. 

В античността този край е населен от Траки, чиито главни поминъци са 

скотовъдството и рударството. Тук са намерени монети, говорещи за бита на Траките. С 

това се изчерпват оскъдните сведения, по които може да се предполага какви народи са 

живели и минавали през Босилеградския край в миналото. 

За пръв път в този край е включен в държавата на българите в 809 г., когато София 

е превзета от хан Крум. При Св. цар Борис I Покръстител (845 – 884) Македония до 

Струма и Охрид са българско владение, съответно и тези краища са част от 

християнизираната българска държавна територия. След 1014 г. районът пада под 

византийска власт, освободен е за кратко при въстанията на Петър Делян в 1040 – 41 г. 
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и Георги Войтех в 1071 – 72 г. През  1048 – 1049 г. десетки хиляди Печенеги преминават 

Дунава и навлизат във Византийската държава, за да грабят. Византийските войски, 

подпомогнати от българските, съумяват да отразят печенежките набези, а самите 

печенеги са разбити и от племето Чомпи е заселено около днешна София. Само 5 години 

след възстановяването на българската независимост в 1185 г. при цар Асен I в 1190 г. 

тукашният край е освободен и трайно включен в пределите на България. През 1282 г. 

следствие татарското нашествие и продължителните междуособици в Българското 

царство Стефан Милутин, сръбски владетел и далечен потомък на цар Самуил, завладява 

за кратко околностите на Велбъжд (днешен Кюстендил). За да получи подкрепа за 

действията си от многото българи нови поданиците на кралството през 1284 г. Стефан 

II Милутин сключва споразумение с българския цар Георги I Тертер скрепено с 

династичен брак с една от дъщерите му - Анна Тертер. Само след 18 години при цар  

Светослав Тертер към 1300 г. българският суверенитет тук е възстановен. В битката при 

Велбъжд на 28 юли 1330 г., лекомислието на цар Михаил Шишман донася победа на  

женения за дъщерята на цар Смилец сръбски крал Стефан Дечански и той установява 

господство над западните български земи. По късно тук се оформя фактически 

независимото Велбъждско деспотсво. Което към 1427 – 31 г. то е завладяно окончателно 

от османските турци. 

След Освобождението на България от османска власт (1878 г.), Босилеградско е 

част от територията на Княжество България. В периода на руската администрация в 

България (1877 – 1882) Босилеград е част от Изворска околия (волост) със център в с. 

Извор, част от Кюстендилски окръг и Софийска губерния, която е запазила устройството 

аналогично на това от османско управление когато е била Изворска нахия. С Указ № 782 

от 10 ноември 1882 г. седалището на Изворска околия (Кюстендилско окръжие) се 

премества в Босилеград и околията се преименува в Босилеградска. След по-малко от 

година с Указ № 408 от 5 юни 1883 г. седалището на Босилеградската околия 

(Кюстендилско окръжие) отново се премества в с. Извор и на околията се връща старото 

име. На 16 декември 1889 г. с Указ № 607 от се утвърждава „Закон за въвеждане 

изменение в административното деление територията на България“, приет от V ОНС на 

16 декември 1889 г., с който окончателно Изворска околия се премества от с. Извор в с. 

Босилеград и околията се преименува в Босилеградска. Босилеград е административен 

център на околията до 1901 г. когато с Указ № 236 от 16 май 1901 г.  е обнародван „Закон 

за административното деление територията на държава с който Босилеградска околия е 

закрита и поделена между Кюстендилска и Радомирска околии, част от Кюстендилска 

област. При избухването на Балканската война в 1912 година 4 души от Босилеград са 

доброволци в Македонско-одринското опълчение. По време на Балканската, 

Междусъюзническата и Първата световна война, българите от Босилеград се бият на 

страната на България, предимно в състава на 13-ти пехотен Рилски полк. 

През април 1917 г. сръбският четнически войвода Коста Пекянец, заедно със 

своята чета, опожарява Босилеград и убива 32-ма души, като изгаря две живи деца. След 

Ньойския договор от 1919 г. Босилеград и останалите части на Западните покрайнини са 

предадени на Кралството на сърби, хървати и словенци, преименувано през 1929 г. на 

Кралство Югославия. 

По време на Втората световна война, по-точно във времевия промеждутък 1941-

1944 г., община Босилеград е върната на България и се намира под българско 

управление. На 15 май 1941 г. е обявено официално за връщането в пределите на 

България на Беломорска Тракия, Вардарска Македония, Западните покрайнини и 

Поморавието. Със Заповед 2618, Западните покрайнини и Поморавието са разлени на 4 

околии – Босилеградска, Бабушнишка, Пиротска и Царибродска, които се 
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присъединяват към Софийска област. След комунистическия преврат на 9 септември 

1944 г. е върната на Титова Югославия,в състава на Социалистическа Република Сърбия. 

След разпадането на СФРЮ през 1991 г., през следващата година община 

Босилеград влиза в територията на Съюзна република Югославия, а след 

преобразуването на СРЮ през 2003 г. – в Сърбия и Черна гора. От юни 2006 година е в 

състава на Република Сърбия. 

 

3. Стопанство, занаяти и поминък 

3.1 Кесимджийство 

Когато се разглежда стопанството на която и да е друга част на нашето отечество 

нигде няма да се натъкнем на някакви особени, специални условия за владение на земите 

каквито са съществували в Босилеград. Тук е имало 33 села, които нямали собствени 

земи защото фактическият им владетел е била държавата. Тези особени отношения на 

селяните и държавата са последствие от така нареченото кесимджийство.  

След като завладели България, а с нея и Босилеградския окръг Турците не 

променили коренно заварените обичаи и закони за владение на земите защото и турското 

законодателство различавало приблизително същия вид земи: царски, болярски, 

черковно-монастирски, наемни и други. Турците искали населението да не почувства 

смяната в управлението, а само смяната на гоподаря. Всичката земя (обработена и 

необработена) в 33 села принадлежала изцяло на господаря-турчин, който живял 

обикновено в град Кюстендил. Той имал тапии за тази земя и освен къщата, която била 

собственот на селянина-кесемджия, всичко останало, даже и мястото, върху което била 

построена тя, принадлежало на турчина.Кесемджията можал да напусне винаги, когато 

пожелае, своя господар, като получавал известно обезщетение за къщата, кояо сам си 

бил строил. На негово място можал да дойде друг селянин, като поемал задълженията 

на по-рано напусналия, но вече къщата ставала господарска, та при повторно напускане 

господарят не давал обезщетение за нея. Господарят, като действителен притежател на 

селските имоти, нареждал задълженията на кесимджията комуто определял 

количеството на кутлите (1 кутел жито=20 оки), които трябва да даде за една година, 

колко дни да работи ангария у „польето“, колко оки масло, колко сирене, колко товари 

дърва, въглища, колци за лозята, агнета, па даже и колко чифта чорапи да даде в 

годината. Всичко това било точно определено и всяка година редовно изплащано без 

никакви отстъпки, макар и годината да била неплодородна. В такива години 

кесимджията купувал жито не само за своята прехрана, а и за кесима. Колко по-грозно 

ще ни се представи положението на кесимджията като знаем, че и всички държавни 

данъци той е плащал! А пък земята в Босилеград едвам е давала колко за прехрана на 

семейството. Ако се направи сметка ще се види, че в тези 33 кесимджийски села средно 

се падало по 20-30 кутли жито за кесима на домакинство. Количеството кутли се 

увеличавало всяка година, та някъде от 20 достигнали до 60. Сравнително по-

плодородните села давали по повече кутли жито, но затова пък другите им давания към 

господаря били по-малки. Кесимът се събирал от хора, които господарят плащал за тази 

цел. Тези бегови хора също били хранени от селото. След известно време, някои от 

господарите заменили кесима в натура за кесим с пари, та вместо 60 кутли кесемджията 

давал по 300 гроша.  

 И след като България се освободила политически и икономически от Турците, 

икономическата свобода не закачила половината от Босилеградския окръг, защото 

селяните от тази половина си останали робове на агите. Докато в дугите части на 

тогавашното княжество народът ликувал и не можел да се нарадва на новите добри 

наредби и въобще на „нашето“, босилеградският планинец не почувствал тази радост и 
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опияние от „новото“, от „бугарското“ понеже  му казали, че земята, на която се е родил 

той и в която почиват костите на дядо му и прадядо му, не е негова, а турска, и ако той 

иска да стане негова да си я откупи. Босилеград не можел да се начуди на това ново чудо, 

уж свободно българско, пък на друговерци земята си да плащат.  

 

3.2 Селски синори 

Повечето от селата в Босилеград имали достатъчно място за оралия (ниви), 

ливади, гори и пазбища. Всички селски имоти в своята цялост са били отделени от тези 

на съседните села със строго установени граници, неотбелязвани, разбира се, със знаци, 

но вместо тях служили известни долове, потоци, стари дървета, камъни, реки и др. За 

междуселска граница често вместо думата сенор употребявали думата меджа в същия 

смисъл. 

Мнозина селяни имали имот в съседни и по-далечни места , т.е. в чужди синори. 

Такива имоти се наричали паракенде и произхождали най-често от наследство при 

женидба. След време паракендите са започнали да намаляват, защото стопаните им 

нямали възможност да ги обработват, както трябва, та, или ги заменяли, или ги 

продавали.  

 

3.3 Земя за обработване 

Всяко домакинство притежавало малко или много своя земя за ниви, ливади и 

гори, така наречената бащиния и имало участие в обща земя за пасбище или гора. 

Всичката земя за обработване в Босилеград е произлязла от разлагането на 

първични кристални слоеве и от пермо-въглени такива. Точно такава ораница е позната 

в земеделието като най-бедна. От една страна геологическите условия, а от друга 

климатичните,свързани главно с голямата надморска височина, принуждавали се хората 

да избират за работна земя най-големите припеци, а за ливади – най-слънчевите и по 

възможност лесно напояваните места. Нивите за засявани през една година. Поради 

наклоността на терена дето са нивите и поради извънредно подвижната им почва, силен 

дъжд лесно е успявал да свлича рохкавата пръст и с нея да засипва ливадите и овощните 

градини, па даже и къщите.  

Нивите са засейвани с всички видове житни растения: пшеница, ръж, ечмик, овес, 

просо, лимец и царевица, но най-много с ръж. 

 

3.4 Скотовъдство 

Втори след земеделието стопанствен отрасъл в Босилеград е бил скотовъдството. 

Макар че орографията и височината на мястото да не са били благоприятни никак за 

земеделие, макар и да не е било доходно то пак е на първо място, защото скотовъдството 

като занимание не е било поставено както трябва. Освен масло и сирене други продукти 

от скотовъдството не са се произвеждали. Почти целия труд на босилеградчанина е 

отивал на земеделие. Самите знания за поддържане на скотовъдството са липсвали в 

голяма степен. Най-много са се отглеждали овце, после кози, а след това рогат добитък 

(волове и крави). Овците и козите са ги наричали с общо име-брави.  

  

3.5 Занаяти 

Занаятчийството, като единствено средство за поминък в Босилеград не се среща. 

Всеки занаятчия- шивая, кожухар, кацар и пр. Е работил занаята си покрай главния си 

поминък- земеделие и скотовъдство. Ако мъжът е бил занаятчия останалите членове на 

семейството са работили по нивите и ливадите и са отглеждали добитъка.  
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 Най-разпространеният занаят е бил дюлгерството (дърводелство и зидарство). С 

много малки изключения може да се каже изобщо, че половината от мъжкото население 

във всяко село е било в състояние да припечели нещо с този занаят. Също доста 

разпространен занаят е бил и терзийството. Терзиите за местни дрехи са ходили от къща 

на къща, защото освен иглите, напръстъка, ножиците и аршина, които могат да се носят 

в джоба даже, други материали не са имали. Онези, които са работели с „европейски“ 

дрехи са имали постоянни дюгени и не са се местили.  

Преди 28 години в Босилеград не е имало нито един обущар. Опинците, главната 

и единствена обувка,  всеки възрастен самичък е можел да си я направи. А когато са 

имали нужда от по-„елегантни“ обувки са ги купували в Кюстендил. 

В няколко села е имало и мутавджии, които са работили покровци, зобници и 

чували.  

Като занаят трябва да се спомене и керемидарството, защото най-прочутите в 

този занаят са били точно селяните от селата в община Босилеград.  

 

3.6 Рударство 

Разгледан геологически, теренът на Босилеград се състои преди всичко от гнайси 

и първични кристални шисти, пробити тук-там от старо и младо еруптивни скали. Този 

състав дава голямо основание, че тук се намират разнообразни и в голямо количество 

руди. 

 И наистина ако природата е лишила Босилеград от плодородна земя, надарила го 

е пък с огромни, скрити в недрата на земята, които чакат капитали за да бъдат извадени 

и да повдигнат нашата метална индустрия. Купища от прехвърлена пръст и камъни, 

широки и дълбоки ями, дълги вади, големи грамади сгория – всички тези неща не на 

едно място се срещат и сега ни наумяват, че едно време тука е кипяла силна рударска 

индустрия.  

 

3.7 Храна 

Основна храна за хората в този край е бил хлябът. В различните села неговото 

качество и вкус са били различни. В планинските села хлябът се е правил главно от 

ечемик и ръж. Той е приличал на черно недопечено тесто, което само привикналият 

стомах на планинския човек е можел да го приеме.  В „гладните години“ хлябът са 

месили и от овес на който осилките стърчали, като дребни гвоздеи върху кората. Обаче 

най-лош и нехранителен е бил хлябът приготвен от елда. Докато е бил топъл пък и можел 

някак си да се яде, но след 5,6 часа той ставал черна твърда маса от която се получавали 

парчета като камъни. В по-низките села хлябът се приготвял предимно от ръжено 

брашно, рядко от ечемично и пшенично. На много места примесвали и царевично 

брашно, а също примесвали и картофи. Едно от любимите ястия бил зелникът. Той се 

приготвял от пшенично брашно, като са слагали вътре зеле, лук, коприва или тиква. Като 

по-добро ядене за гости са готвили качамак посипван с разтопено масло. Много рядко 

са употребявали прясно месо, само когато са колили курбан или когато някое от 

добичетата се е разболявало и не е ставало за продан, а са били принудени да го заколят. 

През зимата, обаче, всяко домакинство се е радвало на сушено свинско месо, приготвяно 

обикновено с зеле, а понякога и с ориз. Най-известното ястие приготвено със свинско 

месо и кисело зеле се е наричало вариво. 

Готварско изкуство не е било познато в Босилеград. Освен варивото със 

специалното си име, всяка друга гозба, приготвена от месо се е наричала „манджа“. А 

„манджа“ е можел да сготви всеки без да се е учил за това. Често пъти, когато хлябът не 
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е стигал за през деня, вечерно време са приготвяли скроб, което е представлявало рядка 

каша от брашно.  

От спиртни напитки най-много се е употребявала ракия и то в големи количества. 

Пиели са я и преди ядене и по време на ядене и след него.  

В домакинствата е царил ред и строго определени отношения между членовете. 

Почитанието на старите от по-младите е бил пръв признак на добро възпитание. Никога 

по-младите не са се обръщали към по-старите с имената им, а със строго определени 

наименования.  

 

4. Култура и обичаи 

Босилеградското Краище има сравнително дълга и твърде богата културно–

просветна традиция. Отначало просвещението се е състояло в най – елементарната 

грамотност, която давала възможност за четене и разбиране на богослужебните книги 

или пък за лични преписки. Първите огнища на грамотността са били черковните и 

манастирските килийки ( Поля, Извор, Божица, Долна Любата, Църнощица, Бресница, 

Лисина). Заради благородната си дейност тогавашните малобройни просветители без 

мислено са прогонвани, мъчени и избивани, а книгите и  духовните храмове са закривани 

и опожарявани от поробителя.  

През 19 век килийното образование е започнало да придобива постепенно 

световен характер. Отоманската империя почнала да отслабва, народните движения и 

борби за по – големи права, за вяра и национална идентичност се засилвали, в резултат 

на което по – свободно са откривани нови училища. Учителя е ставал световна личност 

с по – добра подготовка. Изучаването на черковните книги е постепенно замествано с 

изучаването на световни дисциплини – математика, майчин език, естествознание, за 

които са съставени необходими учебници. Истинските основи на просветната дейност в 

Босилеградския край са положени с изграждането на черквата „Св. Троица“ в село Извор 

през 1833 година, в която веднага започнало да работи килийно училище. Училището е 

открито още преди да му се направи сградата му. За помещение е приспособена 

временно пристройка край черквата, служеща за черковни нужди и на работниците при 

направата й. С това се поставят и основите на образованието в Босилеградското краище 

през 1833 година. Около 1840 година е построена  и специална двуетажна сграда за 

училище в самия черковен двор.  

 След Освобождение на Княжество се въвеждало в икономическо, стопанско, 

политическо, културно и просветно отношение. Развила се образователната система в 

страната, включително и Босилеградския край.  В някои села са открити основни 

училища, а учителя започнал да получава заплата. Броят на учениците се увеличавал от 

година на година.  

Малко е познат фактът, че през 1930 година в Босилеград е открито и Домакинско 

училище, което работи до 1940 година, посещавано само от момичета. В него те са учели 

да шият, да плетат, да везат, да готвят, да водят домакинството, по хигиена и морално 

възпитание. 

Това, което се отнася до обичаите можем да кажем, че от най-голямо значение са 

сватбите. Интересен е факта, че бащата и майката сами са избирали бъдещата си снаха, 

момъкът даже не виждал до деня на сватбата си бъдещата си жена. Обикновено 

невестата била по-стара от момчето. Не били редки случаите, когато 60-годишно момче 

женили за 25-26-годишна невеста. Това ставало най-вече в такива домакинства, където 

имало нужда от работни ръце. Свързано с женитбата е познато съществуването на един 

чисто варварски обичай-грабването на мома. Това ставало обикновено след 

приключването на съборите, където предварително се надумвали няколко ергени от 
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страната на бъдещия „младоженя“ и се скривали някъде из пътя където минавала 

момата. Точно за това в Босилеград е имало обичай, когато мома готова за женитба, 

отива на събор бъде придружена от баща си или някой роднина.  

Кръщаването на деца обикновено ставало на седмия ден след раждането му или 

най-късно до 3 седмици. Ако се чака повече от това време събуждало се е някакво 

подозрение в селяните, защото за най-голям грях смятали пазенето на некръстено дете. 

Кръщенката бил истински празник за семейството. Задължително било 

присъствието на кум, кумица и близки роднини. Поради отдалечеността на черквите от 

къщите не отивали да кръстат детето си в черквата, а викали свещеника вкъщи да 

извърши обреда.  

Повойницата е един обичай, който се е правил за детето за да може лесно да се 

ожени, когато порасне. Това не е нищо друго освен един вид женско угощение. Никакви 

особени обичаи не са се спазвали.  

Светец или служба е обичай при който домакинството си избира един, два или 

повече празнични дни в годината, когато е правило един вид жертвоприношение на 

светеца. Този светец се почитал, защото се е смятал за защитник на семейството.   

Поради вечната  грижа за прехрана на селяните в този край малко време им е 

оставало са се забавляват. Освен отиването на гости, на сватби, на кръщене, съборите са 

почти единствено място където селянинът, покрай работата, която ще свърши, да 

продаде и купи нещо, той се и повесели. Твърде често и на много места през лятото са 

ставали тези събори.  

Седенките са били най-желаните и добри места за веселба и среща между ергени 

и моми. 

Що се отнася до носията, като главно облекло за момичетата е била риза, дебела 

и грубо направена, но украсена с везове. Над ризата обличали сая, направена от вълнен, 

домашен плът. На главата носили шамии, обикновено тъмночервени, а момите от по-

бедните семейства ходили гологлави.  
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Abstract 

The paper studies the nature and development of the concept of active labor market 

policies. Active labor market policies are a response to the challenges of structural 

unemployment, the high percentage of inactive persons and long-term unemployed persons in 

Europe and globally. They provide opportunities for more efficient use of human capital 

through the activation approach and create opportunities for adequate and mutually beneficial 

public employment policy solutions to respond to new challenges in the labor market at 

national and global levels. 
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Въведение 

Значението на трудовата дейност за хората по земното кълбо като източник на 

доходи, с които да живеят и да изхранват семействата си не е преставало да представлява 

средоточие на изследвания и теоретични конструкции през последнтите два века.  Към 

правото на труд може да се погледне през призмата на неотменимо човешко право, което 

трябва да се осигури от държавата и обществото според Всеобщата декларация на ООН 

за правата на човека. В Конституцията на Република България (чл. 16) трудът се 

гарантира и защитава от закона, а в чл. 48. (1) се подчертава, че гражданите имат право 

на труд и държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. 

В същото време съвременната гледна точка към проблема показва, че не по-малко е 

важна ролята на индивида, който осъзнава необходимостта от това да се развива в 

кариерен, професионален и едновременно с това личностен план посредством 

осъществяването на трудова дейност. За това роля имат обществото и самият индивид, 

но къде свършва ролята на обществото, публичните програми за заетост и икономиката 

и къде започва личната отговорност, мотивация и целеустременост – това е въпрос, 

който може да получи отговор на база на сравнението на съществуващите икономически 

модели, както и на ролята и системата за осъществяване на трудовите политики в тях.  

В студията се изследва историческото развитие на концепцията за активни 

политики на пазара на труда в глобален мащаб и конкретно на равнище Европейски 

съюз. Направен е преглед на литературата, в която се дефинира концепцията и се 

анализира съдържанието, което се влага в понятието и разбирането за активните 

политики на пазара на труда. Систематизирани са целите, които се преследват от този 

вид политики, както и функциите, които изпълняват.  

 

                                                           
1 Chief Assist. Prof. Mariana Dimitrova, Ph.D.,  Department of Administration and Management, New 

Bulgarian University,  m.dimitrova@nbu.bg 



73 

 

1. Възникване и развитие на концепцията за активни политики на пазара на 

труда  

През последните три десетилетия все повече внимание в научната литература се 

посвещава на активните политики на пазара на труда. Трудно е да се каже кое е точното 

място на възникване като се има предвид, че различните държави започват да прилагат 

тези политики като ответна реакция на тежките икономически кризи. Такъв е 

случаят със Съединените американски щати, където първите активни програми в 

областта на заетостта се свързват с периода на Голямата депресия от 1930г. В този 

период програмите, които могат да бъдат причислени към активните програми за заетост 

се разрастват чувствително. В периода между двете световни войни използването на 

този тип мерки се разпросранява и в Германия (Ауер, Юмют и Лешке, 2008, стр. 9).  

Според Зубович и Субик съвременните активни политики на пазара на труда 

съществуват от периода след Втората световна война, който те подразделят на три етапа. 

Първият от тях е периодът от края на войната до 60-те години на 20-ти век, когато 

активните политики на пазара на труда стават популярни в скандинавските държави. На 

този етап те представляват съставна част на модела за икономически и социални 

промени в тези държави (Зубович и Субик, 2011, стр.2-3). Целите на мерките са да се 

намали проинфлационното влияние в икономиката във връзка с високите нива на заетост 

и да се реши проблемът с търсенето на работна сила.  

През 60-те години на 20-ти век основната функция на активните политики за 

заетост са да съдействат на бързо нарастващото търсене на заетост (ОИСР, 2000, стр. 

39). Водещата идея е, че трябва да се премахне недостигът на работна сила. Те се 

развиват като инструмент за  подкрепа на структурните промени в икономиката чрез 

осигуряване на по-добро разпределение на работните места от ниско производителни в 

по-високо производителни сектори. Преди първите петролни кризи в Западна Европа 

активните политики на пазара на труда са предимно насочени към заетите и за 

справяне с регионалните дисбаланси в заетостта, подпомагането на миграцията и 

мобилността с цел трудова заетост (Шьоман, 1995).  

Това е и периодът, през който Международната организация по труда приема 

Конвенция за политиката по заетостта № 122 от 1964 г., в която се декларира в чл.1, че: 

„с цел да се стимулира икономическият растеж и развитие, да се увеличи жизненият 

стандарт, да се посрещнат очакванията на работещите, да се преодолеят проблемите с 

безработицата и недозаетостта, всяка старана членка на МОТ трябва да декларира и 

преследва, като своя водеща цел, една активна политика, която е проектирана да 

осигурява пълна, продуктивна и свободно избрана заетост“ (МОТ, 1964, стр.1).  

Вторият период в развитието на активните политики на пазара на труда условно 

стартира през 1973-1975г. Той е известен с петролните си кризи. Държави като Франция, 

Германия и Съединените американски щати започват да разработват програми, 

насочени към неравнопоставените групи на пазара на труда. Друг значим проблем, за 

който активните програми за заетост дават своя принос през този период е 

преструктурирането на западните икономики. Тук активните политики на пазара на 

труда се насочват към увеличаване на програмите за субсидирана заетост и борбата с 

безработицата, включително чрез използването на квалификацията и 

преквалификацията. (Зубович и Субик, 2011, стр.4).  

През 70-те и 80-те години на 20-ти век основният акцент на активните политики 

на пазара на труда е насочен към търсенето на труд, създаването на работни места и към 

мерки за намаляване на предлагането чрез например ранно пенсиониране. Тези мерки се 

оценяват като краткосрочни във връзка с проблемите, които по това време също се 

разглеждат като краткосрочни (ОИСР, 2000, 39-40). В последствие се оказва, че това не 
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е така, тъй като в началото на 90-те години равнището на безработица в западните 

икономики е изключително високо и устойчиво.  

Третият период в развитието на активните политики на пазара на труда е с начало 

90-те години на 20-ти век, когато те се превръщат в съставна част от структурните 

промени в европейските икономики. През него активните политики на пазара на 

труда изпълняват важната роля в намаляването на безработицата, породена от 

структурните промени в икономиката. Те имат сериозен принос и в провеждането 

на антициклична политика, която да възпрепятства появата на инфлация. Основните 

идеи, заложени в модела са, че чрез активните политики на пазара на труда може да се 

пренасочи човешкия капитал и така да се съдейства за неразрешими посредством 

стандартните мерки проблеми като висока безработица и ниска заетост. 

Въпреки, че активните политики на пазара на труда възникват първоначално в 

добре развити и богати икономики на държави, които в момента членуват в 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейския съюз, те се 

разпространяват в глобален мащаб и широко се използват както от икономиките в 

преход, така и в развиващите се икономики. Сериозни резултати чрез използването им в 

синхрон с макроикономическата политика постигат през последните 2 десетилетия 

държавите от Латинска Америка и карибския регион (МОТ,2016). В страните от 

Централна и Източна Европа, както и в Русия и бившите съветстви републики те се 

прилагат за първи път в началото на 90-те години на 20-ти век.  

В Съединените американски щати равнището на инвестиции в активните 

политики на пазара на труда сериозно е намаляло за период от 30 години назад във 

времето. Причините са свързани със смесените ефекти от прилагането на мерки в тази 

област. В същото време се осъзнава полезността на активните политики на пазара на 

труда в областта на посредничеството в намирането на подходяща заетост и 

придобиването на нови умения, които водят до увеличение на работната заплата. (Съвет 

за икономическа политика, 2016). 

Освен представените аргументи за развитието на активната политика за заетост 

в развитите икономики съществува още един сериозен мотив за фокуса върху тях и 

тяхното целенасочено разсрастване. През 80-те години на 20-ти век в разходите за 

политики на пазара на труда преобладават пасивните мерки (помощи и 

обезщетения за безработица). Това е периодът, в който се оказва че независимо от 

икономическия подем пазарите на труда не се възстановяват и срещат сериозни 

препятствия в развитието си. За борба със структурната безработица и другите 

съпътстващи я проблеми краткосрочните мерки, в т.ч. изплащането на обезщетения за 

безработица се оказват недостатъчни, а даже и с негативни дългосрочни последици. 

Структурната безработица води до трайна невъзможност за намиране на работа поради 

закриване на работни места в определени сфери на икономиката и поява на нови работни 

места в други, в които безработните лица не могат да се реализират в кратки срокове. За 

тези периоди безработните лица губят доходи и в същото време се наблюдава явлението 

амортизация на човешкия капитал, поради невъзможност от тяхна страна да се 

преквалифицират и да започнат работа в новите сфери на икономиката, в които се търси 

работна сила. В същото време се изменя природата на безработицата – от краткотраен и 

временен период тя се превръща в дълготрайно състояние за висок процент от 

безработните лица (в повечето случаи за над половината до две трети от тях), който е 

по-продължителен в Европа, отколкото в Съединените американски щати (Бланчард, 

2004, стр.1).  

Важен проблем за развитите в икономическо отношение западни държави, който 

подкрепя интереса към активните политики на пазара на труда е, че обезщетенията за 



75 

 

безработица тежат сериозно върху националните бюджети. Оказва се, че 

предоставянето на щедри обезщетения за безработица не решава проблемите, които 

възникват във връзка със структурната безработица и при лица в ситуация на 

продължителна безработица. Даването на обезщетения без използването на активни 

мерки на пазара на труда за засегнатите лица в много случаи се оценява като 

неефективно и води до излишно изразходване на публични средства. Това също 

представлява сериозна причина за промяна на структурата на публичните разходи в 

политиките за заетост и борба с безработицата и пренасочването към активни политики 

на пазара на труда.   

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през същия период 

обръща внимание на проблемите, генерирани не от страната на търсенето, а от страната 

на предлагането на труд в свои документи за пазара на труда. Тези проблеми не могат 

да бъдат разрешени краткорсочно, поради което препоръките на ОИСР включват 

разработването на среднострочни и дългосрочни стратегии за улесняване на 

преструктурирането на трудовия пазар с акцент върху активните програми на 

пазара на труда от страната на предлагането на труд за повишаване на качеството 

на работната сила чрез квалификация и преквалификация, мобилизиране на 

предлагането на труд и подобряване на посредническия механизъм на пазара на 

труда.  

Тези препоръки биват приети сериозно и и през 90-те години на 20-ти век, както 

за Европа, така и в Съединените американски щати се търсят нови решения в рамките 

на стратегически документи и политическите програми на правителствата. В 

Европейския съюз процесът на осъзнато прилагане и измерване на европейско ниво на 

прилагането на активни политики на заетост започва с известната Бяла книга на 

растежа, конкурентостта и заетостта, приета от Европейската комисия през 

1994г. В нея се очертават възможните политики и се описват макроикономическите 

условия за по-интензивно увеличение на работните места в Европейския съюз 

(Шьоман,1995,стр.1). В този средносрочен политически документ, в който се акцентира 

на проблема с високата безработица от най-високо ниво в ЕС се признава значението 

му като проблем на икономическата политика, който трябва да бъде разрешаван 

не само посредством социални, но и икономически стратегии  като проблем, който 

засяга всички икономически сектори, а не само обществеността. Отчита се, че  гладкото 

функциониране на трудовия пазар е от критично значение за бъдещето на Европейската 

общност. Бялата книга на растежа, конкурентостта и заетостта също предлага 

промени с акцент върху активните политики за заетост. За първи път в този документ 

се поставя акцент върху превантивните мерки преди настъпване на 

безработицата, а именно подходящото и навременно обучение като заместител на 

обезщетенията за безработица (Бяла книга, стр. 9-22).  

През същия период - началото на 90-те години на 20-ти век - се възобновява 

интересът към активните политики за заетост и във Великобритания, в която стартира 

програмата „Нова сделка“(New Deal). Тази програма става известна с промяната на 

фокуса от получаването на обезщетения за безработица към осигуряването на 

интегрирана подкрепа за различни целеви групи от населението, които участват на 

пазара на труда – самотни родители, продължително безработни лица, лица над 50-

годишна възраст, лица с намалена трудоспособност и най-важната група- мадежите. 

Четири различни варианта биват предотавяни на тези лица: субсидирана заетост, 

образование или обучение, работа в полза на обществото (доброволческа работа) и 

работа за сектора на околната среда.  
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 Освен посочените етапи е важно да се оцени периодът от началото на 21-ви век, 

през който за пореден път се променя фокусът на правителствените мерки в сферата на 

заетостта. В Бялата книга Бъдещето на труда на Световната конфедерация по заетостта 

се посочват следните структурни фактори, определящи новата роля на труда в 

обществото: техноголията, демографските тенденции, глобализацията, новите 

тенденции в производството, възходът на икономиката, базирана на търсенето и 

новите очаквания на хората спрямо работните им места и кариерното им развитие 

(Световна конфедерация по заетостта, 2016, стр. 2-4). Работа до края на живота в една 

организация от 9 до 5 часа е минало, както и идеята за подчиненост спрямо мениджъра, 

който в съвременните организации се разглежда като партньор, осигуряващ 

благоприятна работна среда.  

Пазарът на труда не е този, който е съществувал в ерата на индустриализацията 

и масовото производство. Съвременния човешки капитал има като цяло най-високото 

ниво на образование в историята, националните граници не са вече пречка за намиране 

на работа в глобалния свят, световното население, което работи започва да се 

концентира в големи градове, а технологиите дават възможност за работа практически 

от всяка точка на планетата, която разполага с достъп до Интернет. Осъзнаването на 

факта, че вече има промяна в много икономически парадигми и постулати относно 

трудовата дейност и реализацията на хората трасформира и очакванията към публичните 

политики в сферата на заетостта, които следва да бъдат гъвкави и да отчитат 

многообразието, което вече се е превърнало в ключов компонент на трудовите пазари 

(Световна конф. по заетостта, 2016, стр.6). 

Докато 90-те години на 20-ти век са период за Западна Европа с много висока 

безработица, то тя намалява значително в периода след началото на 21-ви век. Това 

е периодът, в който негативните демографски тенденции дават своя отпечатък върху 

намаляването на работната сила, което от своя страна рефлектира върху наличния 

човешки капитал и води до недостига му в държавите от Европейския съюз. Този 

недостиг вече е свързан с чувствително по-нисък коефициент на безработица, макар по 

коментари на изследователи над естествената му норма. В същото време се формира по-

висок, но отново недостатъчен коефициент на заетост, който да съответства на 

нарасналите потребности от устойчивост в публичните финанси и развитие на 

икономиката. Акцентът при този вид проблеми на пазара на труда вече не е само и 

единствено свързан с активирането на безработните лица, а с активирането на 

неактивните такива. Докато за безработните лица е ясно, че участват на трудовия пазар, 

то неактивните граждани от населението е много по-трудно да бъдат привлечени и 

интегрирани на него.  

В сериозен проблем през последното хилядолетие се превръща 

недозаетостта, която не може да бъде уловена от официалната статистика, 

както се коментира в изследванията на Евростат. Причината е в приетата за водеща 

дефиниция за активно търсене на работа на Международната организация по труда, 

която макар и много гъвкава и обхващаща голям кръг от хора изпуска от обхвата си 

три категории лица: на първо място, работещите недоброволно на непълно работно 

време, безработните лица, търсещи заетост, но които не са готови веднага да започнат 

работа и безработните лица, които са готови да започнат работа, но не я търсят активно. 

За ЕС с 28 страни – членки този феномен се оценява за 2016 г. на 9.8 милиона души, 

работещи на непълно работно време, 2.3 милиона души, които търсят работа, но нямат 

възможност да започнат веднага, както и 8.8 милиона, които могат да започнат веднага 

работа, но не търсят такава (Евростат, 2018). Това е значителен трудов резерв, който не 

се обхваща от стандартните статистически изследвания.  
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Впечатление прави, че концепцията за активните политики на пазара на труда се 

адаптира и модифицира в зависимост от промените в условията на пазара на труда, но 

от нейната първоначална поява в периода на Голямата депресия до момента показва 

устойчивост и интересът към нея не стихва. На активните политики на пазара на труда 

се гледа през примата на професионалния изследователски интерес като на важно 

средство за борба с безработицата, като в същото време се осъзнава, че нова не е 

единственото средство. Активните политики на пазара на труда трябва успешно да се 

впишат в макроикономическата политика на държавата, както и да се синхринозират с 

икономическия цикъл, конкретните проблеми в икономиката, другите държавни 

политики и пасивните политики на пазара на труда. В съвременните условия на глобални 

трансформации активните политики на пазара на труда са инструмент за въздействие 

срещу негативните ефекти на глобализацията (Ауер, Юмют и Лешке, 2008), 

демографския срив и променящата се икономическа структура.  

 

2. Същност на концепцията за активни политики на пазара на труда  

Няколко са подходите, по които може да се изследва значението и развитието на 

понятието активни политики на пазара на труда. На първо място може да се постави 

традиционният подход за дефиниране чрез общата и първоначална дефиниция на 

понятието политика. Политика произлиза от древногръцката дума „πολιτικός“ (полис), 

която първоначално обяснява делата и дейностите, касаещи полиса, но в последствие 

разширява смисловото си значение до наука, която се занимава с управлението на 

държавата.  

Аристотел използва понятието за обозначаване на науката, която се занимава с 

устройството, подредбата и функционирането на властта на нивото на държавата 

(Дайнов, 2018, стр.1). В съвременността смислово се разграничава политиката като израз 

на изпълнението на конкретен курс от действия, които се включват и манифестират чрез 

документи като стратегии, тактики и програми и др. Друго смислово значение на 

понятието е взаимодействието между групите в обществото, при което се формира 

политическия му облик, което показва, че освен публична политиката е свързана с 

концепциите за участие и въздействие. 

Логически, изхождайки от природата на понятието политика в неговия 

оригинален смисъл концепцията за активни политики на пазара на труда се 

разглежда и изследва като публична политика. Това означава, че е в полза на 

обществото, свързана е с осигуряването на обществени блага. Публичният характер 

предполага, че този вид политики се разработват чрез използването на специален 

механизъм и задължително се формулират в държавните концепции, стратегии, закони 

и подзаконови нормативни актове. Напълно възможно е промяната на курс в публичната 

политика да бъде свързан първоначално даже с промяната на един член или алинея от 

нормативен акт, като в последствие се разгърне и даде отражение и отпечатък в много 

документи и дейности, които се изпълняват като елемент от публична програма на 

правителството.  

Работна дефиниция на понятието е представена в ръководство за мониторинг на 

публичните политики и програми (Нончев, 2009, стр.7). Дефиницията включва 

изчерпателно всички необходими елементи от разработването до резултатите на 

публичните политики като ги представя като „система от принципи и насоки за 

действия, ориентирани към постигането на определени цели с помощта на 

определени средства и често в рамките на определено време, които се разработват 

и осъществяват от държавни или наднационални органи, разполагащи с 

политически, законодателни, изпълнителни и финансови правомощия“. Активните 
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политики на пазара на труда притежават всички горепосочени характеристики – като 

система от елементи, които са ориентирани към постигането на конкретни цели и се 

реализират под формата на палитра от програми и мерки. 

На трето място концепцията може да се разгледа през призмата на 

икономическата политика и в частност политиката на пазара на труда, която е 

насочена към въздействия за коригиране на проблемите, възникващи при 

функционирането на пазарния механизъм на трудовия пазар. Тя е неразделна част от 

политиката в сферата на заетостта и безработицата. В този аспект за активните политики 

на пазара на труда с пълна сила важи дефиницията за национална политика по заетост, 

дадена от Международната организация по труда, която представлява едновременно 

(МОТ, 2015, стр.6) визия и практически план за постигане на целите на държавата 

в областта на заетостта. Тази дуалност показва неразделимостта на визията от 

практическото й реализиране за постигане на предварително заложените цели в рамките 

на специфичен икономически и национален контекст. Според Международната 

организация по труда основна цел на националната политика по заетост е 

осигуряването на достоен труд, което е цел с еднаква важност освен разкриването 

на работни места. Международните трудови стандарти и конвенции обръщат 

специално внимание на тази цел, която акцентира върху качеството на заетостта. 

Причината държавите да се нуждаят от политиката в областта на заетоста е в 

предизвикателствата, които стават все по-сложни за разрешаване. Политиката по 

заетостта отива отвъд въпросите от социално и икономическо естество и може да бъде 

открита връзката и взиомазивисомостта й от много сфери на правителствената политика, 

както и от всяка дейност на функциониращата реална икономика. Ето защо не е 

учудващо изискването този вид политики да бъдат широко консултирани за 

постигане на съгласие между всички заинтересовани страни в икономиката, 

включително асоциациите на работодателите и професионалните съюзи. 

Три са сферите, към които условно могат да бъдат причислени реалните мерки 

под формата на решения, закони, програми и планове: търсене и предлагане на труд, 

както и функциониране на пазара на труда.  

Най-често активните политики на пазара на труда се възприемат като политики 

на национално ниво. Техните измерения могат да бъдат както регионални, така да бъдат 

свързани със сравнение на прилаганите в различните държави модели на пазара на труда, 

както и с равнището на развитие на държавите в глобален и световен мащаб. Причината 

за оценките, които се базират на националния характер на този вид политики е силното 

значение на традициите, законодателството, начинът по който са се формирали 

институциите на пазара на труда, както и на националните специфики, които дават 

отражение върху функционирането и развитието му и правят трудно привнасянето на 

готови модели и практики отвън без тяхното адаптиране и познаване на начина на 

мислене на агентите на трудовия пазар.  

 Активните политики на пазара на труда могат да бъдат изследвани поне на още 

няколко равнища. Възприемането на публичните политики като инструмент за 

въздействие не само в държавата, но и на наднационално ниво е с голямо значение и в 

конкретния случай с активните политики на пазара на труда. В резултат на сравнението 

на политиките по заетост на държавите-членки на Европейския съюз по линия на 

механизма за тяхната координация, активните политики на пазара на труда добиват 

популярност като алтернативна концепция за борба с устойчивите проблеми на 

продължителната безработица и биват включени в Европейската стратегия за заетост. В 

първия стълб на Европейската стратегия по заетост през 1997г. в отделна ръководна 

насока се обяснява промяната на курса в политиката по заетостта с опита всяка държава-
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членка да увеличи разходите си за активни политики на пазара на труда за сметка на 

предоставяните разходи за пасивни политики.  

Активните политики по заетостта притежават и силно регионално измерение, 

което показва значението на тяхното практическо приложение и изпълнение в 

съответствие с местните и локални условия на икономиката и функциониращия с 

конкретните си специфики пазар на труда.  

Освен през горепосочените призми активните политики на пазара на труда се 

изследват като част от социалната политика, която се прилага от правителствата 

на държавно ниво. Политиката в областта на заетостта се причислява към социалната 

политика, защото се занимава с обществено значими проблеми със социален отзвук, с 

които се въздейства върху доходите, здравето, перспективите за развитие, качеството на 

живот на населението. Терминът социална политика съдържа в себе си множество 

публични политики с цел осигуряване на социална закрила и благосъстояние. Той има 

мултидисциплинарно значение, в което се включват методи от науки като икономиката, 

политическите науки, социологията, психологията, управлението, философията и 

законодателството. Социалната политика проучва явленията зад правителствената 

политика и публичните политики, свързани с индивидуалното, семейното и 

общественото благосъстояние. Тя включва три области на интерес (Социална политика, 

статия, 2013, стр. 17):  

• Административните практики и политики за социално обслужване, социална 

сигурност и осигуряване, заетост и професионално обучение, обществени услуги и 

жилища; 

• Социалните проблеми, които включват престъпност, нетрудоспособност, 

безработица, умствено здраве, възрастните граждани и др.; 

• Дискриминация и недостатъци, базирани на раса, етническа 

принадлежност, бедност и икономическо неравенство. 

Политиците имат голяма роля в популяризирането на парадигмата за активна 

социална политика, към която Боноли причислява активната политика на пазара на 

труда. Дефиницията в книгата „Произхода на социалната политика“ разглежда 

активните политики на пазара на труда като „елемент на активната социална 

политика с основна цел – присъединяване и завръщане на пазара на труда, както и 

инвестиране в човешкия капитал на неравнопоставените групи от населението“ 

(Боноли, 2013, стр.19). Боноли счита, че активната политика на пазара на труда и 

политиката за баланс между работа и личен живат са двата най-важни елемента на 

понятието активна социална политика, а засилването на тези две области в социалната 

политика е условие за преориентиране на политиката към по-активен подход (Боноли, 

2013, стр.28).  

Авторът коментира смяната в парадигмите в сферата на социалната политика, 

които водят до трансформациите в разбирането на нейните цели. Основната цел не е 

вече защита на доходите, както и на основния им източник в домакинството - мъжът, 

който го издържа, а участие на пазара на труда за всички членове на обществото, които 

желаят това.  

Като ключови фактори за развитието и все по-широкото присъствие на активната 

социална политика и активната политика на пазара на труда Боноли посочва 

трансформирането на обществата в постиндустриални със значението, което 

има ниската квалификация за продължителната безработица, както и широкото 

участие на жените на пазара на труда.  

В разбирането, което Боноли влага в термина активна социална политика 

присъства значението и новата роля на пазара на труда. За автора активна социална 
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политика означава постяването на приоритет на инвестициите в човешки капитал 

и премахването на пречките пред участието на пазара на труда (Боноли, 2013, 

стр.1). Активната социална политика в по-голяма степен се фокусира върху подкрепата 

на развитието на способностите и капацитета, както и в премахването на препятствия 

пред заетостта, свързани с неподходящи стимули. Затова те подпомагат увеличаването 

на предлагането на труд за разлика от традиционните политики, които предоставяйки 

финансови ресурси на засегнатите групи в неравностойно положение водят до тяхното 

отдръпване от пазара на труда.  

Активните политики по заетостта са описани от Боноли като среден път между 

дерегулацията и намаляването на разходите, както и между пълната социална закрила и 

защитата на работните места. Те звучат доста примамливо в политическите програми, 

защото предлагат печеливши решения за всички участници: например активиране на 

безработни лица, намаляване на плащанията за помощи за безработица, подобряване на 

шансовете за платена заетост.  

Причисляването на активните политики на пазара на труда към областта на 

социалната политика е основателно, но не бива да се забравя, че този вид политики са 

част от икономическата политика на държавата, чието влияние се простира отвъд 

конкретните целеви групи, върху които въздейства. Въпреки, че тези интервенции са 

микроикономически по своята природа, за да бъдат успешни, е необходимо да се 

познават основните механизми на функциониране на пазара на труда, икономическите 

мотиви на участниците на него, теориите в областта на икономиката за оказване на 

въздействия, които да имат положителни резултати за развитието на институциите и 

явленията на пазара на труда. Ролята на икономистите тук е свързана с изследването и 

анализа на заетостта и безработицата, в оценката на статистическата информация и в 

преценката на ефективноста на активните мерки на пазара на труда.  

Интервенциите могат да бъдат с много широк обхват от законодателни промени, 

през макроикономически решения, наложени чрез централната банка и паричната 

политика на държавата, стратегически решения за развитие на конкретни икономически 

сектори, антициклична политика, както и прилагане на конкретен микс от програми и 

мерки в области като образованието, обучението, квалификацията, посредничеството на 

пазара на труда и в частност за подпомагане на целевите групи от населението. 

Още по-конкретна дефиниция на политиките на пазара на труда дава Ауер, 

според когото те представляват политики, осигуряващи заместващи доходи на 

трудовите и мерки за интеграция на тези лица, които търсят работа, обикновено 

безработните, но също и тези, които са недозаети, както и заетите, търсещи по-добри 

работни места (Ауер, Юмют и Лешке, 2008, стр. 13). Основната посока на въздействие 

на този вид политики е активната интеграция на пазара на труда, а тяхната ключова 

характеристика е посредничеството между търсенето и предлагането на труд.  

Дефиницията на понятието активни политики на пазара на труда може да се 

извлече като производна на функциите, които те изпълняват.  Те биват определяни като 

част от амбициозните стратегии за справяне с проблема на устойчива и 

продължителна безработица, с която друг тип мерки не могат да повлияят. 

Важен елемент в подкрепа на разбирането на активните политики на пазара 

на труда е техният публичен характер. Това означава, че тяхната реализация е под 

формата на мерки, предприети от държавата финансирани с публични средства. 

Изразходването на публични средства изисква отчитане на резултати, за чиято 

ефективност се проследява вида на мярката, извършените разходи, броя на участниците 

и резултатите, постигнати от тях. Като цяло интервенциите на трудовия пазар по 

принцип могат да бъдат приети като активни политики по заетост, защото включват 
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мерки за обучение, ротация и поделена длъжност, стимули за разкриване на работни 

места, субсидирана заетост, директно разкриване на работни места, инициативи за 

самостоятелна стопанска инициатива.  

В много случаи понятието активни политики на пазара на труда се използва като 

обобщаващ термин на всички действия под формата на програми, проекти и мерки, 

включително законодателни, взети от правителството в областта на социалната 

политика и по-конкретно в областта на заетостта, безработицата, икономическата 

активност и институциите на пазара на труда, които включват проактивни действия и 

дейности. Ето защо не е случайно и прави впечатление множественото число при 

използването на термина, което показва, че става дума за разнородни политики, които 

не могат да се обяснят и представят с термин в единствено число, който се фокусира 

върху единен курс на действия. На практика множественото число на понятието е 

свързано и с обстоятелството, че на пазара на труда съществуват разнородни целеви 

групи в неравностойно положение, за които трябва да бъдат проектирани и изпълнени 

различни по своето съдържание проекти и програми, но с една основна цел активацията 

и интегрирането на лицата в неравностойно положение чрез различни и средства.  

Една от практически ориентираните дефиниции на активните политики на 

пазара на труда е тази, според която те представляват „правителствени програми, 

разработени с цел намеса на пазара на труда с цел подпомагане безработните лица 

в намирането на платена заетост“. Тази дефиниция показва, че в понятието се смесват 

две области – политика и практика. Програмите са носител на определени политически 

виждания и представляват инструмент за въздействие върху реалния трудов пазар. 

Политиката в областта на заетостта, през призмата на Международната 

организация на труда като цяло се разглежда под формата на подробен план за 

постигане на целите на държавата в областта на заетостта. Смисълът на тези 

дефиниции е в акцента върху значението на практическото приложение на замислените 

политически въздействия, които се реалират под формата на програми, мерки, проекти 

и планове.  

От представените гледни точки към анализираната концепция може да се 

заключи, че активните политики на пазара на труда са обект на изследване през призмите 

на политологията, икономиката, социалните науки и още по-конкретно от социалната 

политика, икономиката на труда, макроикономиката и държавното управление. Това 

прави разглеждането им многопластово и показва, че те са пресечна точка, която има 

политически, икономически, държавнически и социален аспект.  

 

3. Концепцията активация и значението й за активните политики на пазара 

на труда 

Една от ключовите за успеха на активните политики характеристики е до каква 

степен при тях се използва подходът активация на безработните и неактивните лица.  

Първоначално понятието активация се използва в много тесен смисъл. Значението се е 

свеждало до увеличаване на изразходваните публични средства за активни политики на 

пазара на труда в противовес на пасивните политики. Идеята е промяната на тежестта 

на разходите от пасивни и насочването на повече ресурси за активни мерки на пазара на 

труда. По този начин се е целяло провеждането на по-ефективна политика спрямо 

структурната безработица на пазара на труда (Мартин, 2014, стр. 4). В съвременните 

условия за постигането на по-активна политика на пазара на труда това е задължително, 

но не достатъчно условие. Други важни фактори, освен отпуснатите средства конкретно 

за този вид политики е взаимодействието между пасивни и активни политики, както и 

наличието на допълняемост между тях. 
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Въпреки, че не съществува общоприета дефиниция на понятието за активация 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие дефинира подхода като 

„стратегиите, които карат повече хора да се присъединяват към работната сила, 

противодействат на негативните ефекти от безработицата и свързаните с тях 

обезщетения върху стимулите от работата чрез налагане на изискването за 

активно търсене на работа и участие в мерките за повишаване на пригодността 

на заетост, както и насочени към управлението на публичните услуги по заетост, 

включително на други мерки на пазара на труда, които ефективно подпомагат и 

насърчават завръщането към работа“ (ОИСР, Обзор на заетостта, 2013). 

От представената дефиниция се вижда, че стратегиите за активация са насочени 

към безработните и неактивните лица. Важно значение има проектирането и 

използването на системата за плащане на обезщетения и помощи за безработица. В 

съвременните европейски държави предоставянето на помощи на безработните лица се 

обвързва с участие в дейности като консултации в бюрата по труда, обучения или 

активно търсене на работа. Целевите групи, за които е проектиран подходът включват 

на първо място младите хора, но също така възрастните работници, 

нискоквалифицираните лица, продължително безработните лица, жените и 

малцинствените групи, лицата с намалена трудоспособност. 

Активацията е подход, чрез който активните политики за заетост се реализират и 

той е строго индивидуален във всяка държава. Подходът се базира на личната 

отговорност и има за цел подпомагането на лицето в самостоятелното справяне с 

проблемите, пред които е изправено на пазара на труда.  Ето защо бенефициентите по 

активни програми за заетост е необходимо да демонстрират специфични поведения. 

Участието в мерките може да бъде сравнено с равностойна размяна, тъй като усилието 

на работника е платено чрез обезщетението, което получава за безработица 

(Международна организация за социална сигурност, 2016). 

Въпреки, че логически активацията е стратегия и представлява неразделна част 

от активните политики за заетост исторически активните политики я предхождат с 

появата си. Ключовите принципи на активацията включват: ранни интервенции на 

бюрата по труда през периода на безработица и чести контакти с търсещите работа лица; 

редовно докладване и мониторинг на готовноста за започване на работа и действията за 

търсене на такава; поготовката и изпълнението на споразумения за завръщане отново 

към работа или на индивидуални планове за действие; в случай на неизпълнение на 

съгласуваното се налагат санкции на търсещите работа лица.  

Подходът активация на безработните и неактивните лица от уязвимите групи на 

пазара на труда може да се ситуира и в по-широкия контекст на промените в социалната 

политика и трансформацията на едни от основните й функции.  Според Тейлър-Гууби в 

Европа съществува нова сделка във връзка с държавата на благосъстоянието, която се 

очертава като ролята на правителството в създаване на възможности за национална 

конкуретноспособност на един все по-глобализиран пазар. Държавата се отказва от 

пасивната си роля за осигуряване на ресурси, като все повече разчита на самостоятелна 

активност, отговорност и мобилизация на гражданите, които участват в платената 

заетост (Боноли, 2013, стр. 12).  

 

4. Цели и функции на активните политики на пазара на труда 

Дефинирането на понятието активни политики на пазара на труда може да се 

извърши и чрез описание на основните видове политики на пазара на труда, в сравнение 

с пасивните, както и чрез определяне на целите и функциите, които те изпълняват. От 

теоретична гледна точка ролята на активните политики на пазара на труда се 
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съсредоточава в това да осигурят мерки, чрез които да се намали безработицата. 

Банчова и Мартинкова, че целта на програмите в тази сфера е двояка, от една страна 

да се познава въздействието на данъците и публичните програми за заетост върху 

населението и от друга страна да се оцени тяхното въздействие върху заетостта и 

трудовите възнаграждения в трите времеви перода краткосрочен, средносрочен и 

дългосрочен (Банчова, Мартинкова, 2019, стр. 6-7).   

Според Клуве има четири типа активни политики на пазара на труда (Клуве, 

2010): 

• На първо място това са програмите за обучение. Това са най-честите 

дейности като обучение в класни стаи, на работното място, придобиването на 

професионален опит. Целта е да се засили пригодността за заетост на участниците чрез 

придобиване на умения и повишаване на производителността на труда им. 

• На второ място това са програмите за стимулиране на частния сектор – 

това са мерки, които са насочени към работодателите или работниците с цел да променят 

поведението спрямо заетостта в частния сектор. Най-често срещаните са субсидираната 

заетост. 

• Третият вида е работата в публичния сектор – създаването и осигуряването 

на работа за създаване на публични блага; 

• Услуги и санкции. Тук се включват действия за засилване на ефективността 

на намирането на работа чрез осигуряване на подкрепа или санкции, в случай, че не се 

търси активно заетост. 

Според Ауер (Ауер, Юмют и Лешке, 2008, стр.10) две взаимодопълващи се цели 

още от самото начало са преплетени в този вид политики: временната корекция на 

дефицитите на пазара на труда, откъм възможности за заетост и втората - 

преразпределението на наличния човешки капитал във всички възможни аспекти, 

секторни, георграфски, професионални, в ситуациите на недостиг на умения-тяхното 

намаляване. Активните политики на пазара на труда осигуряват защита на работещите 

в глобализираните икономики и ги предпазват от негативните ефекти, съпътстващи 

глобализацията.  

Шьоман счита, че за да бъдат дефинирани като активни политики на пазара на 

труда, мерките в тази сфера трябва да преследват поне една от следните цели. На първо 

място да промотират ефективното функциониране на пазара на труда, например по-

добро съвпадение между търсенето и предлагането на труд. На второ място, мерки, с 

които се цели да се мобилизира предлагането на труд, например обучение за намиране 

на работа или схеми за трудови стимули. На трето място, се включват политики, които 

съдействат за развитието на умения, свързани със заетостта като обучение на 

работното място (Шьоман, 1995). На четвърто място, това са политики, които 

използват субсидиите за заетост като стимул на търсенето на труд.  

В  доклад на Европейската фондация за обучение  активните политики на пазара 

на труда се разглеждат като интервенции, които държавата на благосъстоянието 

използва активно, за да увеличи шансовете за заетост на търсещите работа и да 

намали агрегираната безработица (ЕФО, 2014, стр. 8). Основната цел е да се увеличат 

индивидуалните шансове за заетост на участниците в програмата. Други цели, които си 

поставят тези политики са индивидуалната производителност и трудовите 

възнаграждения. Прави се сарвнение между политиките в САЩ и Европа, като в САЩ 

те основно са фокусирани върху трудовите възнаграждения като краен резултат, тъй 

като са насочени към най-неравнопоставените групи на пазара на труда. В Европа освен 

намирането на платена работа резултатите от заетостта също като качеството и 

продължителност на работата също биват широко изследвани. Тази концепция е добре 
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известната пригодност за заетост или подобряване на шансовете за платена заетост, 

която описва индивидуалния потенциал да намериш работно място. Ето защо може да 

се дефинира следната цел на активните политики на пазара на труда: да се намали 

дистанцията между лицата, търсещи платена заетост и пазара на труда.  

За основна цел на активните политики на пазара на труда в документ на 

Европейската комисия се посочва увеличаването на предлаганите възможности за 

заетост пред хората, които търсят такива, както и подобряването на 

посредничеството между свободните работни места и безработните лица 

(Тематична таблица на ЕК, 2016, стр.1). Основният принос на тези политики е в 

увеличаването на заетостта и нарастването на БВП, както и  премахването на 

зависимостта от помощи. Този тип политики осигуряват така нужната подкрепа на 

безработните лица да се завърнат маскимално бързо на работа като в същото време 

осигуряват най-добрата възможност за нова работа.   

Цел на активните политики на пазара на труда, свързана с превенцията и 

активацията, е подпомагането на безработните лица в намирането на заетост, преди 

напълно да са се откъснали от трудовия пазар. Те също могат да съдействат за 

предпазване от продължителна безработица. Трета изтъквана цел е улеснението на 

реинтеграцията на пазара на труда както на продължително безработни лица, така и 

на лица, които не участват на трудовия пазар (Работен документ на финландското 

председателство, 2010, стр. 5). Сериозен принос активните политики на пазара на труда 

имат в условия на икономическа криза или забавен растеж. Те противодействат също на 

демографския срив и на промените в търсените умения на пазара на труда. В 

дългосрочен аспект активните политики на пазара на труда са ключов фактор при 

осъществяваните преходи, свързани с технологичното развитие, промените в 

околната среда и обществото.  

По-конкретна дефиниция на понятието дава Ларс Калмфорс, за който активните 

политики на пазара на труда са по-дезагрегирани, което дава оптимизъм за тяхното по-

добро фокусиране. Те биват възприемани като „магическа машина“ за решаване на 

проблеми (deus ex machina), които получават трудно решение при фокус само върху 

търсенето и или предлагането на пазара на труда. Трите групи от мерки, които са в 

центъра на дефиницията на активните политики на пазара на труда са мерките в сферата 

на посредническите услуги, обучението и квалификацията на кандидатите за работа с 

цел придобиване и адаптиране на притежаваните умения и директното разкриване на 

работни места, както в публичния така и в частния сектор.  

Много често в изследванията и документите, свързани с пазара на труда се 

уточнява изрично какво се разбира под активни политики на пазара на труда. Това е 

необходимо поради наличието на разнообразни дефиниции, докато в същото време в 

сравнителен аспект е необходимо да се спазват идентични правила. Това е характерно 

за емпиричните проучвания и анализи кои са работещите и ефективни политики по 

заетост в различните държави. В този тип научни източници в повечето случаи терминът 

активни политики на пазара на труда се заменя със списъка от мерки, които биват 

изследвани във връзка с анализа на тяхната ефективност. Причините са чисто 

практически и показват фокуса на тези проучвания, които се занимават с публичните 

разходи по държави и региони, предназначени за условно разграничените политики на 

пазара на труда на активни и пасивни и тяхното въздействие върху целевите групи.  

Класификацията, която най-често се използва като основа за множество анализи 

и измервания на ефективността на активните политики на пазара на труда е дадена от 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие разглежда политиките на пазара на труда като 
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политики, които еволюират значително за периода от 1960 г. до сега и покриват широк 

кръг от цели и програми, както икономически, така и социални. Един от 

компонентите на политиките на пазара на труда, който е представен и под формата на 

разходи са „активните мерки“, които целят подобряване на достъпа до пазара на труда и 

работните места, усъвършенстване на уменията и квалификацията, както и самото 

функциониране на пазарния механизъм на този конкретен пазар. Въздействията на този 

вид политики не бива да бъдат изследвани само на микроикономическо ниво, но и да 

бъдат оценявани на макро равнище, защото те оказват въздействие и върху това ниво, а 

не само върху целевите групи на микро ниво, за които са предвидени.   

В класификацията на ОИСР фокусът е не върху по-комплексното понятие 

политики, колкото върху мерките и програмите, чрез които се реализира 

активната политика за заетост. ОИСР систематизира активните програми на 

пазара на труда като всички социални разходи (други, освен за образование), които 

имат за цел подобряване на перспективите за намиране на заетост или по някакъв 

друг начин увеличаване на капацитета за получаване на възнаграждение от трудова 

дейност.  

През 1988г. ОИСР въвежда класификацията за разграничение между пет широки 

вида категории активни политики на пазара на труда, което еднозначно показва 

нарасналото значение на систематизирането на разходите за провеждането на 

държавната политика в сферата на заетостта:   

1. Услуги по заетостта, включително осигуряване на съвети, управление на 

програми и администриране на системата за помощи за безработни лица; 

2. Обучение и квалификация, осигурявани на пазара на труда; 

3. Специални мерки във връзка с младежите; 

4. Субсидирана заетост, включително директно създаване на работни места в 

публичния и частния сектор, както и подкрепа на безработните лица в стартирането на 

самостоятелни стопански инициативи. 

5. Специфични мерки за лицата с намалена трудоспособност. 

Тъй като тази класификация дава възможност за сравнение на публичните 

разходи в областта на мерките срещу безработица между държавите-членки на ОИСР тя 

е влиятелна и широко разпространена. Тя се концентрира върху конкретните мерки, но 

не инкорпорира цялостния замисъл, който е проекция на идеите за определен курс на 

политиката на пазара на труда. Тоест извън обхвата на изследванията остават подборът 

и дизайнът на законите, политиките и програмите за заетост.  

 

5. Заключение и препоръки 

Представените в студията концепции и идеи показват, че активите политики на 

пазара на труда са новият отговор на различните проблеми, които работещите хора 

срещат в глобализирания свят и в същото време подпомагат трансформациите на пазара 

на труда по един социално приемлив начин. Може да се заключи, че активните политики 

на пазара на труда подпомагат постигането на целите на държавите в областта на 

устойчивото развитие, защото съдействат за постигането на устойчиви преходи на 

пазара на труда на групите, които са най-уязвими. Те се борят с дискриминацията на 

тези групи и в същото време представляват свързващо звено между социалната политика 

и икономиката.  

Моделът, в който активните политики на пазара на труда играят съществена роля 

и водят до позитивни промени се променя през годините до по-осъзнатото разбиране, че 

политиката на пазара на труда трябва да бъде синхронизирана, както и активните 
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политики на пазара на труда, обвързани с пасивните политики, включващи 

обезщетения и социални помощи за безработните лица.  

Още две сериозни промени съпътстват активните политики на пазара на труда. 

На първо място, с увеличаването на тяхната роля, както и на спектъра на прилагани 

мерки, доста по-реалистична става оценката на позитивните и негативните им страни. 

Също така нараства значението на оценката на тяхната ефективност. На второ място, е 

парадоксът, който отчитат изследователите през последната икономическа криза от 2008 

г., че разходите за активни политики на пазара на труда намаляват по време на кризата, 

въпреки че в същото време се увеличава нуждата именно от такива мерки. Причината е 

основно в намаляването на средствата в държавния бюджет. Това поставя въпроса за 

тяхната ефективност на дневен ред като един от основните теоретични проблеми и 

въпроси за реализация в политиката и програмите за заетост.  

Вниманието на изследователите в областта на активните политики на пазара на 

труда е насочено не само към размера отпусканите средства, но и към видовете мерки, 

които трябва да преобладават. Важен теоретичен и практически въпрос е адекватното 

таргетиране на мерките, както и по отношение на целевите групи, така и във времето, за 

да бъдат успешни. Това е особено важно в случаите например, когато се разработват 

мерки за превенция на продължителната безработица в противовес на мерки за излизане 

от продължителна безработица.   

Проучване на Екорис и Института по икономика на труда в Германия заключава, 

че няма конкретна политика, която може да служи като универсално средство за 

подобряване на перспективите за заетост на безработните лица на пазара на труда. Ето 

защо задължително трябва да се запази множественото число при разглеждането на 

термина.  Разнообразието на конкретните политики, подходите им за реализация, 

условията и средата, в които се прилагат, както и целите, които си поставят са толкова 

различни, че трудно могат да бъдат обхванати и систематизирани.  Практиката показва, 

че активните политики на пазара на труда стават все по-разнообразни като 

характеристики и следват все по-конкретен и ориентиран към индивидуалните нужди на 

бенефициентите подход.  

Със сигурност успешните активни политики на пазара на труда са тези, които се 

осъществяват след съгласуваното участие на партньорите в социалния диалог, не са 

мащабни, а по-скоро локални, отчитат потребностите на участниците в тях и се 

реализират с адекватната и навременна намеса на институциите на пазара на труда. 
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