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Актуалността на изследваната тема е обусловена от това, че социал-
ното управление играе все по-нарастваща роля в България. То практически 
засяга всички сфери от живота на обществото. Извършва се плавна модер-
низация на недостатъчно ефективната социална и политическа система на 
страната с помощта на програмно-целевия подход. 

Всяка форма на човешка дейност е свързана с изпреварване на конк-
ретни действия на осмислянето й по някакъв начин, т.е. като определена 
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програма. Това е още по-важно, когато става дума за организация и коор-
динация на съвместни действия и дейности, управляване на съвкупната 
дейност в социалните общности, започвайки от най-малките и свършвайки 
с националните.  

Обоснованите социални норми, решения и програми, съдържащи в 
себе си крайния резултат (целта), и способът за неговото достигане (мето-
дите и процедурите за дейност) дават възможност да се влияе върху проце-
сите целенасочено, комплексно и систематизирано (Димова, 1997; Дулевс-
ки, 1992; Кусев, 1998).  

Обект на изследването се явява системата за социална защита и 
обезпечаване заетостта на населението в България.  

Предмет на изследването е оценка на изменението на пазара на тру-
да в условията на пандемична криза и влиянието върху системата на здра-
веопазване в България. 

Теоретико-методическите основи на изследването са свързани с 
прилагането на комплексен и системен подход. Комплексният (интердис-
циплинарен) подход изисква интегриране на социологическия, теоретичес-
кия, управленския, социално-икономическия и други аспекти, които от 
своя страна са свързани със системния анализ. 

Методическа основа на изследването се явяват основополагащите 
идеи на български и чуждестранни автори по отношение спецификата на 

социалната ефективност в дейността на субектите на институционалното 
управление, в това число и органите на държавна власт. Изхождайки от 
тях, социалното управление се разглежда от позицията на системност, зак-
лючаваща се в регулиране отношенията между обекта и субекта на управ-
ление, като целенасочено въздействие върху социалната система с цел да 
се приведе нейното функциониране и развитие в съответствие с обществе-
нозначими цели. 

Емпирична база. Освен теоретичните в проучването активно са из-
ползвани и методите за наблюдение и статистически анализ на социологи-
ческата информация.  

Информационните източници, използвани в научно-изследовател-

ския проект, включват в себе си и архивни документи от Министерството 

на труда и социалната политика, Националната служба по заетостта, по-

късно Агенция по заетостта, Нацоналната служба за социално подпомага-
не, по-късно Агенция за социално подпомагане, Националния статистичес-
ки институт, Националния осигурителен институт; документални източни-
ци и статистически  материали на органите за социална защита и заетост, 
програми за социална подкрепа и заетост на населението в Република Бъл-
гария, информационни материали от Министерството на труда и социална 
политика, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, 
Националния статистически институт; социално-демографски данни за 
състава на населението, учащите се и студенти, професионално-квалифи-

кационната структура на заети и безработни лица в страната; материали от 
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социологически изследвания на основните категории трудово незаето на-
селение в трудоспособна възраст, резултати от експертни изследвания на 
ръководители и специалисти от органите за социална защита и службите 
по заетост; специална литература по темата на изследването, материали от 
средствата за масова информация, материали от конференции, съвещания, 
семинари и „кръгли маси” по проблемите, анализирани в изследването. 
Значително място сред информационните източници заемат локалните 
наблюдения и впечатления, които в съчетание със статистическите матери-
али и експертни оценки позволяват да се състави обективна картина на 
анализираните процеси и да се изработи оптимален модел за измерване 
социалната ефективност от дейността на държавните служби по заетостта 
(Агенция по заетостта, дирекции „Регионални служби по заетостта”, ди-
рекции „Бюра по труда” и филиалите към тях). 
 

 

1. Развитие и преструктуриране на заетостта в България 

 

Намаляването дела на индустрията в създавания БВП и в съвкупната 
заетост е закономерен процес и бележи прехода от индустриално към 
информационно общество. Тази кардинална промяна в структурата на 
националните икономики често се съпровожда с радикална промяна в 
професионалната кариера на заетите, с увеличаване на безработицата и 
бедността, с изостряне на социални конфликти. Преходът от индустриално 
производство към развитие на различните видове услуги е труден и често 
има висока цена (Владимирова, 1992; Владимирова, 1985; Владимирова, 
Спасов, Стефанов, 1998; Терзиев, 2013). 

Деиндустриализацията в България има редица специфики в отличие 
от западните икономики. тя бе предопределена не толкова от естествения 

ход на икономическото развитие, колкото от започналите политически 
промени и политиката на реформи за преход към пазарна икономика. Така 
процесите на деиндустриализация трябваше да решат както икономически, 
така и политически задачи: икономиката да стане ефективна и ко-

нкурентоспособна, но заедно с това и заради това да промени своята 
собственост, мащаби и характеристики. Реформите започнаха със смяна на 
собствеността, ограничаване на монополното положение и екологичното 
замърсяване, ликвидиране и ограничаване на неефективните производства 
и преминаха към изграждане на функционираща пазарна икономика, 
съответстваща на стандартите и правилата на политиката на ЕС и на 
изискванията на глобализиращата се икономика. Тези два по същество 
преходни периода – към пазарна икономика и към интегриране в ЕС 
доведоха до радикално преструктуриране на производството и заетостта. 
За разлика от другите страни от Централна и Източна Европа, осъще-

ствяващи аналогични преходи, в България тези процеси имаха висока 
социална цена и значителни последици за доходите на населението, 
неговата сигурност и заетост. 
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2. Измененията на пазара на труда в условията на пандемична 
криза и влиянието им върху системата на здравеопазването в 
България 

 

В процеса на сложното пазарно преустройство на българската 
икономика от края на 80-те години се генерират и активизират специфични 
конюнктурни фактори. През първия период те потискат растежа, водят до 
влошаване и дори до отделни деформации в някои основни макроико-

номически зависимости и пропорции. През този период се осъществи 
либерализацията на търговията и цените и започнаха мъчителните и 

продължилите дълго време реформи в аграрния сектор (Владимирова, 
1992; Владимирова, 1985; Владимирова, Спасов & Стефанов, 1998; Терзи-
ев, 2013). 

При количественото определяне на зависимостта се откроява изо-

ставащата реакция на безработицата, което намира израз в около три пъти 
по-слабото изменение в нейната норма в сравнение относителната промяна 
в брутния продукт. Това се свързва главно с действието на три фактора. 
Ако се интерпретират по-широко и се актуализират, тези фактори разкри-

ват някои явни и скрити, косвени признаци на безработицата, заетостта и 
производителността на труда; трудно преодолими разминавания между 
статистически отчитаните и действителните размери на безработица. Към 
тези фактори се включват сл. по-важни въздействия: 

 В случаите на по-значителен и продължителен спад в про-

изводството се ускорява процесът на освобождаване на работници, макар и 

да е възможно този процес да протича с по-различна интензивност. Равни-

щето на безработица се увеличава с по-бавни темпове (а не с аналогични), 
защото по различни причини по-малко (а не всички) от общия брой на 
освободените работници се включват допълнително в групата на без-

работните. 
 Една част от съкратените се ориентират сравнително бързо към 

самостоятелна дейност, предприемачество (най-често в областта на 

дребния бизнес), други се отказват от участие в трудова дейност, тоест 
преминават в групата на икономически неактивните лица. 

 Всяко по-чувствително и трайно свиване на производството се 
отразява върху продължителността, формите и характера на заетостта. 
Увеличава се броят на заетите лица на непълен работен ден. Поради факта, 
че намалява обемът на производството, поради намаляващите приходи и 
печалби фирмите се стремят към редуциране на разходите, с цел по-бързо 
да излязат от ситуацията. Много често като резултат от това намаява 
производителността на труда, а и темповете на нарастване на БВП. 
Заетостта на непълно работно време може да се разглежда както като 

форма на гъвкава заетост, на реализиране на свободата на индивидите по 
отношение продължителността на работното им време, така и като 
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„междинен“ трудов показател, който се формира на границата между 

заетостта и безработицата, защото човешките ресурси не се използват 
пълноценно, работещите получават неритмично, значително по-малко и 
неудовлетворяващо ги заплащане. Така, макар формално да са заети, част 
от тях могат да се разглеждат и като скрито безработни. На практика, 
особено през първия период на прехода, заетостта в много предприятия не 
съответства на определението за заетост, продължителността на работното 
време, производителността на труда и получаването на трудово въз-

награждение не съответстват на установените стандарти. Заетостта на тези 
хора е по-ограничена и по-несигурна от нормалната. Това става главно в 
случаите на влошаване на общия икономически темп на развитие, на 
производствени ограничения за отделните предприятия (пазари, доставки, 
кооперирани доставки и др.), в резултат на което се влошават произ-

водствените и финансовите резултати и нараства вероятността от по-

масови освобождавания от работа (съкращения, уволнения). 
Социалната ни система, признаваме или не признаваме, се намира 

пред сериозно изпитание. Тя, разбира се, е преживявала и далеч по-тежки 
изпитания, особено в годините на активни политически и икономически 
трансформации след промяна на обществения и политически строй в края 
на 90-те години на миналия век. В периода от 1989 г. и след това през 
следващите години поне още няколко пъти е била в кризисна ситуация. 
Цикличност в тези деформации на функционирането й не могат да бъдат 
обосновани, но могат да бъдат обособени групи от фактори, които в една 
или друга степен влияят върху нея. В по-голямата си степен те са зависели 
от способността на икономиката да понесе или да не понесе определени 
натоварвания. Тези натоварвания са се компенсирали в едни случаи от 
естествения ход на определени събития и процеси, а в други ситуации е 

използван набор от коригиращи мерки и програми, които да възвърнат 
жизнеспособността на затихналите икономически процеси.  

Поставена в ситуация на бързопроменяща се среда, социалната 
система в България трудно и мудно реагира на създалата се нова и различ-

на ситуация. Дори притежаваща съвременните механизми за отчитане на 
съответните изменения, тя поне на този етап не е способна да реагира 
адекватно и приемливо на създалата се пандемична ситуация от COVID 19. 

Това в определена степен е очаквано от експертите в тази област, 
защото те отлично познават механизма на вземане на такива решения на 
национално и европейско ниво. Процес, който е относително дълъг и не 
особено гъвкав, който да отговори на очакванията на обществото. 

Комбинацията от въздействия на множество фактори върху дей-

стващата ни социална система ще я изправи пред вземането на кризисни и 
бързи решения. На всички е известно, че вземането на бързи решения е 
доста рисковано, защото те обективно не са подплатени с точен анализ на 
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ситуацията и привидно позитивните резултати, които очакваме, понякога 
имат достатъчно негативни последици. 

Флуктуациите на пазара на труда вече започнаха и те са привидно 
прикрити от палиативните мерки на работодателите, с цел да запазят по-

дълго време равновесно състояние, което обективно вече не е такова. Дори 
и неизследвани, процесите се движат с такава бързина и са толкова ясно 
забележими, че няма как да не открием критичните елементи. В тази 
връзка могат да се дадат редица примери като затрудненото придвижване 
на хора и товари, ограничения достъп до голям набор от услуги, вклю-

чително и гарантираната държавна такава дейност (извършвана дистан-

ционно или полудистанционно) е със забавен темп, което не само за-

труднява, но дори възпрепятства нормалното развитие на икономическите 

процеси. Това е само бегъл щрих на вече създалата се ситуация и анали-

зирането й в конкретика и дълбочина би дало много по-ясна и по-точна 
картина и тя със сигурност ще е в достатъчно критична фаза. 

За съжаление в кризисни или извънредни ситуации подобни анализи 
са ограничени от времето, но именно те биха способствали вземането на 
обосновани и верни решения (Фигура 1-5). 

Прието е, политиките, с които интервенираме на пазара на труда, да 
разглеждаме като пасивни и активни. В първата група съществува точен 
регламент, който под една или друга форма се прилага в последните 
повече от 30 години. През този период само се е променял механизмът на 
определянето на паричното обезщетение при оставане без работа или пък 
са насочвани по-голямо количество парични потоци (пак под формата на 
парично обезщетение) към една или друга целева група. В периода след 
1989 г. например се приемаше, че завършващите млади хора трябва да 
бъдат подпомогнати и стимулирани с парично обезщетение за определен 
период (до 6 месеца) за намиране на подходящо работно място. В по-

следващия период този механизъм бе премахнат и се търсеха варианти за 
стимули по друг механизъм. 

В периодите на драстично увеличаване равнището на безработица 
или при масовите съкращения на големи групи от хора и за „потушаване“ 
на социалното недоволство обезщетенията се получаваха накуп за целия 
период, като се очакваше, че това ще спомогне за формирането на малък 
семеен бизнес. При тежките условия това на практика не се случи и 
очакваното въздействие на първичните местни пазари на труда или беше 
съвсем временно, или въобще не се реализира. Този механизъм в на-

стоящата ситуация е практически неприложим или ако се търси подобен 
вариант, то трябва да се разработи такъв, който да удовлетвори в началния 
етап от кризисния период онези групи от хора, които не биха могли да се 
справят без такъв вид обезщетение (помощ за оцеляване).  

При сегашната ситуация този механизъм на пасивна подкрепа би 
могъл да се усъвършенства или частично да се промени, но резултатът от 
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тези действия няма да бъде очакваният или въобще няма да отговори на 
създалата се или създаващата се тежка социална ситуация. 

По-интересни са въздействията, които бихме очаквали от промяна в 
активните социални политики. В общия смисъл на понятието се очаква, те 
да бъдат достатъчно гъвкави и да отговорят на очаквания, критични 
ситуации или настъпващи негативни процеси. 

Извършването на по-детайлен анализ не е обект на настоящата раз-
работка, но е ясно, че ще бъдат засегнати почти всички сектори на ико-

номиката – пряко или косвено. Сегашният инструментариум на тази т.н. 
активна политика преди всичко разчита на програмния подход, като 
използва възможността за набор от проекти. Тази конкурентност създа-

ваше очаквания и нагласи през различните програмни периоди, проектите 
да стават все по-добри и по-успешни, а резултатът – все по въздействащ на 
съответната група от ползватели. Задаваме си въпроса – дали това е 
възможно в сегашната ситуация и дали имаме достатъчно време да 
реализираме подобен механизъм.  

Програмите за временна заетост (които с доста по-голяма значимост, 
прилагани в по-малките общини, даваха възможност, много хора да бъдат 
заети в общественополезни дейности и да получават доходи. Това осигуря-
ваше спокойствие на местните власти, че онези, които продължително са 
извън пазара на труда, ще имат определена заетост. Друг е въпросът, 
доколко полезността от тази дейност бе достатъчно обоснована. 

Все още на пазара на труда не са регистрирани процеси на масово 
освобождаване на работна сила, а по-скоро се използват възможностите на 
трудовото законодателство за колективно излизане в платен отпуск или 
определяне на ситуацията като производствен престой. Това всъщност би 
сработило отлично, ако е ясно, че критичната ситуация ще приключи в 
обозримо кратък период. Дори и да предположим, че в следващите три 
месеца пандемичната ситуация ще бъде овладяна, но ще следва въз-

становителен период, който няма да бъде по-малък от няколко месеца, а за 
някои от икономическите субекти и доста по-дълъг. 

Задържането на относително добра ситуация на пазара на труда в 
България е възможно за съвсем кратък период и доколкото тези процеси 
вече текат с пълна сила, може да се очаква, че високо проблемна и 
критична ситуация ще настъпи след месец или два най-много. 

Безспорно, че животът и здравето на хората е от първостепенна 
важност, но също така е безспорно, че тези хора трябва да продължат да 
живеят в определен социален комфорт. И двете обстоятелства настъпват 
със или без това, дали ние ги предвиждаме и дали сме подготвени за тях. И 
ако в момента имаме сериозни проблеми с ограничаване на обхвата за 
разпространение на едно заболяване, като се опитваме да предпазим 
здравната ни система от срутване, то не бива да забравяме, че и тази 
система е част от функциониращата социална система и протичащите 
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социални процеси. Много бързо трябва да помислим за всички останали 
елементи на социалната ни система. За специалистите, пък и за всички 
останали е ясно, че тези елементи не могат да функционират сами за себе 
си. Очевидно вземаме кризисни решения и мерки само в една посока – 

здравната система. Останалите елементи от тази система сме оставили да 
работят по обичайния начин и ритъм. Дори с отложено действие процесите 
ще настъпят и при останалите елементи на системата, а те не са по-малко 
уязвими, а в някои случаи дори и в по-голяма степен. 

От плоскостта на въздействие на динамичните процеси, които съпът-
стват пазара на труда в тази извънредна ситуация, той все по-силно оказва 
пряко въздействие на функционирането на здравната система. От една 
страна, увeличеният брой на безработни лица попаднали на пазара на тру-
да, се осигурява от държавния бюджет, като получават и съответните 
предвидени за това обезщетения от Кодекса за социално осигуряване, а от 
друга страна, здравната система  е принудена да поемe и тези, които не са 
осигурени за този здравен риск. 

Анализирането на тези процеси е доста тежка задача, като се има 
предвид, че те не са предвидими, а и статистическата информация към този 
момент е непълна и обхваща единствено и само първото полугодие на нас-
тоящата година. 

Едва след събирането и анализирането на достатъчна по обем и ка-
чество статистическа информация ще може относително точно да се оцени 
въздействието върху здравната система.  

 

 

Заключение 

 

В последните години много изследвания се правиха върху процесите 
на социална адаптация, които протичат доста трудно и не- винаги ус-

пешно. Такъв опит и не особено добър имаме в България при процеса на 
намаляване на състава на Българската армия и последвалите уволнения на 
висококвалифицирани специалисти и то десетки хиляди, които така и не 
успяха да се реализират успешно на първичния пазар на труда. След един 
процес на социална изолация, който може би ще продължи още месец, два 
или може и повече, то не малък процент от хора ще имат нужда от 
адаптивен процес и от специализирана помощ, който може да се окаже 
съпътстван и отдруги критични ситуации и негативни последици.  

Това е само загатване за целия комплекс от проблеми, които ще 
съпътстват вече настъпилия качествено нов и различен социален процес, 
който изисква много точни и премерени действия и експертизата на голям 
набор от специалисти, които трябва да разработят кризисен план за 
действие в тази посока, като очевидно разработените в настоящия момент 
не сработват или са само частично приложими. 
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Фигура 1. Брой регистрирани безработни и равнище на безработица 
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Източник: Министерство на труда и социалната политика – Агенция по заетостта, София 

 
Фигура 2. Брой регистрирани безработни в края на деня за периода 

01/01/2020г. - 30/06/2020г. 

 
 
Източник: Национален статистически институт, София 

 
Фигура 3. Потвърдени случаи на заразени с COVID 19 
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Източник: Национален статистически институт, София 

 
Фигура 4. Потвърдени случаи на заразени с COVID 19 по седмици и  

статистически райони през периода  
8 март – 31 май 2020 година 

 

 
Източник: Национален статистически институт, София 

 
Фигура 5. Потвърдени случаи на заразени с COVID 19 по седмици  

през периода 8 март – 31 май 2020 година 
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