
1 

 

 

ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 

 

АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН  ТРУД ЗА 

ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА НАУЧНА СТЕПЕН 

„ДОКТОР“ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ 

„СОЦИОЛОГИЯ“ 

 

НА ТЕМА: 

 

ИКОНОМИЧЕСКА ИМИГРАЦИЯ И 

ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИТЕ – 

БЪЛГАРСКАТА СИТУАЦИЯ В 

ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ 

Докторант 

Михаела Мишева 

Научен ръководител 

Проф. д.с.н. Кръстьо Петков 

 

СОФИЯ, 2014 Г. 



2 

 

Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита от Катедрен съвет на Катедра 

„Икономическа социология“ при Общоикономически факултет на УНСС, гр. София. 

Авторът е докторант на самостоятелна подготовка към същата катедра съгласно  

Решение на ФС към Общоикономически факултет № 168/08.02.2011 и заповед на 

Ректора на УНСС № 902/31.05.2011г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 24.02.2014 г. от 10:00 часа в зала 

2023А – Научни съвети на УНСС, на открито заседание на научното жури, определено 

със заповед на Ректора, по предложение на Факултетен съвет към 

Общоикономическия факултет. Материалите по защитата са на разположение на 

интересуващите се в дирекция „Наука“ на УНСС и на интернет страницата на 

университета.  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА АВТОРЕФЕРАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

…………………………………………………………..………. стр. 4 

1. Актуалност на темата ………………………………………………..  стр. 4 

2. Теза на дисертационния труд……………………………...………... стр. 6 

3. Обект и предмет на изследването…………………………………... стр. 6 

4. Цели, задачи и хипотези на дисертацията…………...……………. стр. 6 

5. Ограничения на анализа……………………………...……………. . стр. 7 

6. Изследователски подходи………………………………...………….. стр. 8 

7. Апробация на дисертационния труд……………………..………… стр. 9 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД…………………………………………………………… стр. 9 

1. Структура на дисертационния труд…………………………….….. стр. 9 

2. Съдържание на дисертационния труд……………………………... стр. 9 

III. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД……………………………………………………..…… стр. 11 

IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

…………………………………………………………..………стр. 23 

V. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД………………..…….………..стр. 24 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ …………………………….…………стр. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертацията е посветена на икономическата имиграция в България с фокус върху 

интеграцията на имигранти. През 2011г., 1 701 500 души са чужденците в Европа, 

родом от държави извън Европейски Съюз
1
.  След 2004 г. средно по 1,4 млн. имигранти 

се вливат ежегодно в пазара на труда на континента. В България се наблюдават две 

„вълни“ от чуждестранно население. Имиграцията преди промените съставлява главно 

граждани от СИВ и основно от СССР. През последните години след приемането на 

страната в ЕС „новата вълна“ от имигранти е привличана от възможностите на пазара 

на труда.  

1. Актуалност на темата 

Миграционните потоци стават все по-разнообразни и динамични с глобализацията на 

миграцията и увеличаването на хората, включени в процеса. Те са предизвикателство 

пред всеки изследовател поради интердисциплинарната си същност.  

Съществуващите теоретични модели, обясняващи миграцията, в голямата си част са 

неадекватни поради няколко причини. Първо, допускането, че миграционният акт е 

изцяло рационален и индивидуализиран е необосновано. Това не е изключение в 

съвременните научни подходи.  Според Марк Грановетер класическата и 

неокласическата икономическа теория е построена върху допускането за рационалното 

поведение, следващо индивидуалния интерес и в минимална степен подвластно на 

социалните взаимоотношения, което създава идеализирана ситуация на „мисловен 

експеримент“. Своят аргумент срещу тази идеализация Грановетер нарича „вграденост“  

- поведението и институциите, които изследваме са толкова ограничени от 

съществуващите социални отношения, че представянето им като независимо би било 

груба грешка
2
. Грановетер се противопоставя по този начин  на теоретичните 

крайности. Според него актьорите не се държат и не вземат решения извън всякакъв 

обществен контекст, нито пък робски се придържат към сценарии, писани от някого. 

Изследването на Грановетер за т.нар силни и слаби връзки 
3
 , доказва ролята им за 

увеличаването на мобилността и силата на информационния поток.  Индивидите, които 

поддържат широка мрежа от слаби връзки имат достъп до по-широка информация, 

                                                      
1
 Според данни на Евростат, публикувани през 2013 г. 

2
 Грановеттер, М, „Экономическое действие и социальная структура: проблем укорененности“, 

Экономическая социология, том 3, n 3, 2002 
3
 Granovetter, Mark S. „The strength of the weak ties“, AJS, 1973 
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включително за пазара на труда. Поради наличието на такава широката социална мрежа 

с множество слаби връзки в нея, информацията „тече“ от най-различни отдалечени 

места. Общество, в което „слабите връзки“ са малко е обречено на дезинтеграция и 

липса на доверие. 

Второ, социологическите дефиниции от миналия век третират миграциите като 

постоянно или временно преместване от едно обществено, културно и икономическо 

обкръжение в друго, което е коренно различно и пространствено отдалечено така, че 

контактите между двете могат да бъдат единствено редки и с инцидентен характер. 

Широкото разпространение на информационните технологии променя възприетата 

дефиниция. Те позволяват „миграция” единствено на труда, без физическо преместване 

на индивидите – работата по интернет,  телеуъркинга дават възможност на индивида да 

не напуска границите на родната си страна, но да работи за чужди работодатели , които 

нямат дори представителство в държавата на произход на индивида. От друга страна, 

контактите между семействата, приятелите и роднините на мигрантите са много по-

чести, лесни и евтини, което означава, че мигрантите през 21 век имат много по-голям 

достъп до информация и миграционен опит отколкото своите предшественици.  

Трето, има факти, които правят моделите неадекватни, защото (по Castels, S, 

Miller, M.
4
): 

 Процесите стават все по-бързи по отношение на увеличаването на броя на 

мигрантите; 

 Наблюдава се диференциация на миграциите в различни типове – трудова, 

семейна, търсене на убежище, образователна, като всеки тип има свои 

подкатегории; 

 Феминизация на миграцията – все по–голям дял от мигрантите са жени, което 

ще доведе до появата на нови форми на трудова интеграция, защото жените и 

мъжете мигранти често имат различни занятия; 

 Увеличаваща се политизация на миграциите, която се изразява в широки 

законодателни мерки за регулация и в употреба на явлението от политиците в 

посока популизъм и заиграване с националистически настроения. 

                                                      
4
 Castels, S., Miller, M. The age of migration, The Guilford Press; Third Edition edition, 2003 
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Имигрантите са ключови за демографското развитие на Европа, чието население се 

увеличава, поради високата нетна миграция – 71% от демографския растеж на стария 

континент се дължи на наплива на имигранти. Броят на дългосрочно пребиваващите 

чужденци в България също се увеличава с всяка изминала година, особено след 

приемането на страната в ЕС. Наблюдават се и някои нови тенденции за страната: 

растяща трудова мобилност към България на граждани от ЕС, основно от Германия, 

Италия, Франция и Белгия; стабилен наплив с ниски нива от граждани на африкански 

държави; засилване на атрактивността на българското висше образование за чужденци.  

2. Теза на дисертационния труд 

Основната теза на разработката гласи, че социалният капитал на имигрантите е ресурс 

за тяхната успешна интеграция на пазара на труда, а подтезата е, че семейството е 

основният актьор в съвременните миграционни процеси, а не отделният индивид.   

3. Обект и предмет на дисертацията 

Обектът на изследване са икономически имигранти, живеещи в България, които са 

родом от държави извън Европейския съюз, дефинирани в правната литература по 

проблема като граждани на трети страни или имигранти от трети страни (извън 

ЕС). 

Предметът на изследване са  интеграцията на пазара на труда на граждани от трети 

страни. 

4. Цели, задачи и хипотези на дисертацията 

Основна цел на дисертационния труд е разработване на адекватен теоретико-

методологически модел за описание и анализ на интеграцията на имигранти. Тази цел е 

постигната чрез следните изпълнени задачи: 

1. Описание и анализ на традиционни и съвременни миграционни теории (Глава 

първа);  

2. Анализ на ролята на социалните мрежи и социалния капитал в миграционния 

процес и интеграцията на имигрантите  (Глава втора); 

3. Описание на днешното състояние на имиграцията в България и националната 

миграционна политика, със съответния критичен анализ в сферата на 

интеграцията на имигранти (Глава трета); 
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4. Анализ на зависимостите между социалния капитал и социалните мрежи  за 

интеграцията на имигрантите на пазара на труда и ролята на семейството сред 

икономическите имигранти в България (Глава трета); 

5. Анализ на европейската миграционна политика на общностно ниво и в 

основните държави, привличащи имиграционните потоци  (Глава четвърта); 

6. Разработване на методика за провеждане на собствени, емпирични, 

социологически изследвания за целите на анализа в дисертационния труд и 

провеждане на съответните изследвания (в Приложения 1-6); 

Хипотезите на разработката засягат две полета – на интеграцията на имигрантите и на 

самия процес на миграция.  

Фиг. 1.  Хипотези и подхипотези на дисертационния труд. 

 

5. Ограничения на анализа 

Според С. Кастелс всички изследователи на миграциите се сблъскват с ограничения 

на ресурси и време и не всяко изследване може да засегне дълбоки методологически 

проблеми, но всеки изследовател трябва да осъзнава широките импликации на 

Основна хипотеза : 

Социалните мрежи 
са  ресурс за 

подобряване на 
интеграцията на 
икономическите 

имигранти. 

Основна хипотеза 2: 
Семейството е 

основният актьор в 
миграционния 

процес. 

Подхипотеза 1 
Семейството е 

основният актьор 
при вземането на 

решение за 
миграция. 

Подхипотеза 2: 
Семейството е 

основният актьор в 
интеграцията чрез 
информационни 

канали и парични 
трансфери. 

Подхипотеза 2: Помощта 
от общността е 

значителна в първите 
етапи на миграцията. 

Подхипотеза 1 : 
Социалният 
имигрантски 

капитал се използва 
от имигрантските 

общности в 
България  за 
интеграция в 
обществото. 



8 

 

изследваната тема и разнообразните сили, които обуславят социалното съзнание и 

действие
5
.  

Понятието икономическа имиграция налага следните ограничения на анализа в 

дисертационния труд: 

1. Разработката се отнася към икономическите имигранти, т.е. включва легалната 

имиграция и трудовата дейност, и изключва недокументираната имиграция и 

бежанския проблем. 

2. Вследствие на първото ограничение, интеграцията на имигрантите се разглежда 

чрез включването им в българския пазар на труда, т.е. не засяга правната, 

културната и политическата сфера на интеграция.  

 

6. Изследователски подходи 

Изследването включва индуктивно-хипотетичното направление на анализ, синтез на 

свойства и обобщаване на общи черти, сравнение, теоретични и емпирични 

доказателства, в т.ч. и описание на факти и събития, свързани с тях; опитна проверка на 

резултатите и изводите с позитивен и негативен акцент. 

Перспективата на мрежовия подход, възприет в разработката, дава възможност да се 

осветлят и анализират проблемите на мобилността на трудовата сила, разработване на 

политики за миграция, взимането на решение за миграция, интеграция на пазара на 

труда в приемащите общества. Когато социалните мрежи са достатъчно развити, те 

пораждат динамика и поддържат миграционния процес.  Мрежите предоставят ресурс 

под формата на информация и важна помощ за имигрантите в първите етапи на 

миграцията. Мрежовият подход към миграциите е изключително плодотворен поради 

няколко причини. Първо, той е за предпочитане предвид факта, че съвременните 

миграционни процеси не са еднопосочни - от една страна на произход към една страна 

дестинация за дългосрочен престой, а са по-скоро кръгови – една е страната на 

произход, втора на образование, трета на работа и пак към страната на произход или 

към друг регион /транзитна миграция/. Второ, във всяка страна, в която мигрантът 

пребивава, той създава мрежи от познанства, които имат отношение към интеграцията 

в приемащото общество и/или миграция към други страни. Трето, мрежовата 

                                                      
5
 S. Castels “Understanding the relationship between the methodology and methods” in C. Vargas-Silva 

“Handbook of Research Methods in Migration”, Edgar Publishing House, 2013 
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перспектива към политиките за интеграция на имигранти разкрива причините за 

неуспеха или успеха на политиките, свързани с междуинституционалната координация 

и реалното изпълнение на стратегическата и правна документация по проблема. 

Именно поради това, бе възприет като основен за приложения анализ.  

7. Апробация на дисертационния труд 

Разработката е апробирана. Постигнатите резултати са потвърдени с три емпирични 

социологически изследвания с анкетни карти и дълбочинни интервюта. По темата на 

дисертацията са направени публикации. 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Структурата на дисертационния труд е подчинена на целта и задачите на 

изследването, и следва възприетия от автора изследователски подход. Той 

е в обем от 164 страници и е разпределен на: увод, основен текст в четири 

глави, заключение, ползвана литература и приложения. Текстът е 

илюстриран с 35 таблици и 25 фигури. Библиографията се състои от 90 

източника, в т.ч. 16 интернет сайта. Сред заглавията 32 са на кирилица 

(български и руски език), 58 на латиница (английски, полски и испански 

език). 

2. Съдържание на дисертационния труд 

 

Списък на таблиците 

Списък на фигурите 

Увод  

ГЛАВА ПЪРВА: МИГРАЦИИ И ИМИГРАЦИЯ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ТЕОРИИТЕ И 

МОДЕЛИТЕ  

1. Неокласическата икономическа перспектива към  миграциите: макро ниво 

2. Неокласическата икономическа перспектива към миграциите: микро ниво 

3. Модел на отблъскващите и изтеглящи фактори  

4. Нова икономика на миграцията  

5. Теория на сегментирания трудов пазар  

6. Мрежови теории за миграцията: предимства и ограничения  
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ГЛАВА ВТОРА: ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ТЕОРИИ – 

ИНТЕГРАЦИОНЕН АСПЕКТ  

1. Интеграция и идентичност  

2. Семейството – обект за анализ при миграционните процеси и интеграцията на 

имигранти 

3. Мрежовата перспектива към интеграцията на имигранти  

4. Социален имигрантски капитал – интеграционен аспект  

5. Джендър перспектива  

ГЛАВА ТРЕТА: ИМИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

1. Законодателна рамка на българска миграционна политика  
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III. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА ПЪРВА: МИГРАЦИИ И ИМИГРАЦИЯ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ТЕОРИИТЕ И 

МОДЕЛИТЕ 

В първата глава  „Миграции и имиграция: еволюция на теориите и моделите” 

се представят традиционни и съвременни миграционни теории. Направен е сравнителен 

анализ на различните модели за обяснение на причините и интензитета на 

миграционните процеси. Включена е и перспективата на държавите, приемащи 

имигранти чрез анализ на възможностите, според съответния теоретичен модел за 

управление на миграциите от националните правителства. Целта е да се разгледат в 

дълбочина миграционните теории, които са имали и имат влияние върху т.нар. „policy 

makers“ и да се сравнят основните заключения на теориите на макро и микро ниво.  

През втората половина на 20 век особено популярна е концепцията, позната като 

“push and pull”, насочена към възникването на миграционните процеси. Това е 

обяснителен модел, базиран изключително на икономически детерминанти. 

Характеристика на миграционните процеси след 60-те години на 20 век, когато 

възниква модела „pish&pull“, е посоката от ниско урбанизирани аграрни райони, към 

урбанистични центрове, от неразвити прединдустриални държави към индустриалните. 

Моделът е изцяло подчинен на индустриалната ера и предлага равновесие между 

икономически фактори, влияещи върху миграцията в комбинация с някои географски 

особености. През индустриалния период преобладават привличащите миграцията 

фактори, основно по-високия жизнен стандарт и заплащането.  

Неокласическата перспектива към миграциите на макро ниво може да се обобщи 

до няколко основни момента: международните трудови миграции са следствие от 

различията в нивата на заплащане в отделните страни; премахването на различията в 

заплащането ще ликвидира трудовите миграции, защото те не съществуват, когато няма 

подобни различия; висококвалифицираните работници мигрират в посока, понякога 

различна от тази на нискоквалифицираните мигранти; миграционните потоци са 

повлияни изключително и само от трудовия пазар; правителствата на страните могат да 

контролират миграционните потоци като регулират трудовия пазар в приемащите и/или 

изпращащите държави. 

Неокласическата икономическа перспектива към миграциите на микро ниво се 

различава от предходната перспектива по няколко основни заключения: нивото на  
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образование, опит, езикови умения и др. стойности на човешкия капитал, които 

увеличават възможността за намиране на работа в страните-дестинация, увеличават и 

вероятността за миграция; всички фактори, намаляващи нетната стойност на 

миграцията, увеличават нетната възвращаемост от миграцията и така увеличават 

вероятността от международна миграция; поради тези причини индивидите в една 

държава имат различни миграционни настроения; миграционните потоци са сбор от 

индивидуални решения, взети на базата на калкулация на приходите и разходите; 

различията или неравното положение на трудовите пазари, когато се съизмерват на 

международно ниво, определят посоката на миграционните потоци; правителствата 

могат да контролират миграцията чрез политики насочени към заплащането в 

изпращащите и приемащите страни, например санкции за работодатели, наемащи 

недокументирани имигранти.  

За разлика от неокласическата икономика, която представя миграциите като свързани 

единствено с доходите от работна заплата, новата икономика на миграцията (от 

англ. „New economics of labour migration“) 
6
 допуска, че доходът не е хомогенен и може 

да се разпределя от различни източници. Източникът на доходи е много важен и 

семействата са склонни да инвестират в диверсификация на източниците и увеличаване 

на достъпа до нови такива. В този смисъл новата икономика на миграцията драстично 

се различава от неокласическата теория в няколко аспекта, които имат отражение и в 

политиката. Според нея, семействата имат сериозни причини да диверсифицират 

доходите си и да акумулират по този начин капитал, чрез международни миграции, 

дори когато няма разлика в заплатите между локалния трудов пазар и този в приемната 

държава. Локалният трудов пазар, местната продукция и международните миграции не 

са взаимоизключващи се сфери на социалния и икономическия живот. Напротив, 

семействата имат силна мотивация за участие, както на локалните така и на 

международните пазари. Според новата икономика на миграциите икономическият 

възход в изпращащите страни съвсем не означава намаляване на емиграцията. 

Изравняването на разликите в заплащането между държавите не означава неминуемо 

спиране на миграционните потоци. Миграциите ще си остават привлекателни и желани 

действия, докато продължават да съществуват разлики в други пазари на изпращащите 

и приемащите страни, като застрахователния, капиталовия и кредитния. 

Правителствата могат да влияят на миграционните процеси не само с трудовата си 

                                                      
6
 Stark , O., The Migration of Labour, Blackwell, Cambridge, 1991 
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политика, но също и с политики насочени към застрахователния, кредитния и 

капиталовия пазари. Правителствени програми за предпазване от безработица, 

пенсионно осигуряване, програми за лесни и евтини кредити могат да повлияят 

сериозно върху атрактивността на държавата за миграционна дестинация. Държавна 

политика, която прави промени и засяга разпределението на дохода (например 

социално осигуряване), влияе върху международните миграции независимо от ефекта й 

върху средната заплата. Политиките, които увеличават средния доход в изпращащите 

страни, но изключват от това увеличение бедните семейства, увеличават вероятността 

от миграция.  

 

Теорията за сегментирания трудов пазар се отдалечава значително от рационалния 

индивидуализъм и твърди, че международните миграционни процеси са движени от 

специфични нужди на трудовите пазари в модерните индустриални общества. Тук се 

проявява интерес към влиянието на държавите и политиките им, не само за регулация 

на миграционните процеси, но и като причина за тяхното възникване. Нуждата от 

имигранти-работници расте, тъй като тя е структурно определена от самия пазар на 

труда в развитите държави. Тази нужда се проявява по-скоро като свободни работни 

места и това е факторът, стимулиращ миграциите повече, от колкото разликите в 

заплатите между страните изпращащи и приемащи имигранти. Работодателите имат 

нужда да наемат работници, задържайки ниски нива на работната заплата. В тези сфери  

на заетостта, където има увеличено предлагане на чужда работна сила, работните 

заплати могат да падат драстично, тъй като има очаквания в обществената структура 

против повишаването на заплащането там, но и против намаляването. При определени 

обстоятелства е възможна появата на етнически анклави  в най-ниския сектор на 

заетостта, при неквалифицираната работна сила. Според теорията за сегментирания 

трудов пазар, не е по силите на националните правителства да повлияят върху 

имиграцията чрез политики, които целят увеличение в заплащането и намаляване на 

безработицата, защото имигрантите запълват ниша в пазара на труда, която е 

структурно определена от самия пазар. Промяната на тази структурна характеристика в 

модерните западни държави изисква радикални промени в икономическите 

организации.  

 

Друга група теории посветени на миграция са т.нар „мрежови теории”, теории на 

връзките или от английски „network theory”. Те могат да бъдат характеризирани с 
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няколко основни точки: веднъж започнал процесът на международна миграция се 

развива във времето, докато мрежите се разпространят до такава степен в изпращащите 

страни, че всеки, който иска да мигрира да може да го направи и процесът става 

„самоподдържащ се“; големината на миграционните потоци между две държави, не е 

силно свързан с разликите в нивото на заплащане, защото значението им е по-малко в 

сравнение с намаляването на цената на миграцията и намаляването на рисковете 

свързани с миграцията от миграционните мрежи; миграционните мрежи 

институционализират миграцията и миграционните движения стават независими от 

факторите, които първоначално са ги причинили; правителствата трудно могат да 

контролират миграционните движения, защото процесът на формиране на миграционни 

мрежи е извън държавния контрол. Те възникват независимо от това какъв 

имиграционен режим има страната и доколко той е затворен или отворен и как се 

контролира; определени правителствени политики, като например европейските 

програми за събиране на имигранти със семействата им, работят по отношение на 

институционализацията на миграционните мрежи и по този начин усилват 

миграционните потоци, защото дават специални права на най-близките на имигрантите 

за достъп до страната. 

 

ГЛАВА ВТОРА: ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ТЕОРИИ – 

ИНТЕГРАЦИОНЕН АСПЕКТ  

 

Във втората глава „Преосмисляне на миграционните теории – 

интеграционен аспект“ на дисертационния труд на базата на теоретичните 

достижения на М. Грановетер са разкрити ограниченията на неокласическите 

икономически модели и са изведени основанията, поради които се приема, че 

миграционните мрежи в момента са най-адекватният модел за анализ на миграционни 

процеси. Тук се обосновава избора на теоретична позиция, че семейството трябва да 

бъде обект на изследване при изследване  на миграционните ситуации и по-специално 

процесите на интеграция на мигрантите. Тук е експлициран и резултатът от проведения 

анализ, а именно какво е взаимодействието между интеграция и идентичност, как 

социалните мрежи влияят върху интеграцията на имигрантите, какво представлява 

„имигрантския социален капитал”. 



15 

 

Алфред Шютц дефинира понятието чужденец по следния начин: „възрастен 

индивид от нашето време и цивилизация, който се опитва да бъде приет трайно или 

поне да бъде допуснат до групата”
7
. В „Чужденецът“, Шютц описва примери за 

чужденци - имигранта, младоженеца, постъпващият в армията, гражданина, който 

отива да живее на село. Той подчертава желанието на чужденеца да се интегрира, но в 

реалността е изключен от колективната памет. Чужденецът на Шютц проблематизира 

общоприетите ценностни модели на приемащото общество, „учудва“ се на очевидни за 

останалите въпроси. Нобеловият лауреат Амартя Сен в книгата си „Идентичност и 

насилие: илюзията на съдбата” заявява своята позиция относно всички съществуващи 

концепции за идентичността базирани на вярването, че хората принадлежат само на 

една общност (била тя нация или народ или религия) и притежават само една уникална 

идентичност. Според Сен илюзията (теорията) за една единствена уникална 

идентичност е много по-конфронтираща и разделяща от колкото визията за 

плуралистични и различни класификации, които характеризират модерния свят, в 

който живеем. Няма един, уникален начин за класификация на хората.8 Идентичността 

във виждането на Амартя Сен и възприета в дисертационния труд е комплексен модел, 

система от най-различни принадлежности на индивида. 

Основната цел на втора глава е да се разработи теоретичен модел за анализ на 

интеграцията на имигранти, като се използва мрежовата перспектива. Поради тази 

причина, тук се въвежда понятието социален имигрантски капитал и се разглежда 

ролята на семейството в миграционния и интеграционния процес.  

Важността на миграционните мрежи за интеграцията на имигранти е доказана 

първоначално посредством примери на неуспешна миграционна политика каквито са 

програмите за квотен внос на работна ръка в Европа и в САЩ от 50 те години на XX 

век. Теоретичното допускане при разработването на тези програми е, че миграцията е 

временно явление и с прекратяване на договорите и изчезване на pull факторите 

миграцията ще престане и наемните работници ще се върнат у дома. В реалността тези 

програми създават социални мрежи, които поддържат миграцията и я увеличават. На 

практика семействата на мигриралите се включват в интерперсонални миграционни 

мрежи и теоретичните допускания се оказват фалшиви, защото работниците не само не 

се връщат у дома, а улесняват миграцията на свои роднини и приятели. Миграцията 

                                                      
7
 Шютц. А., „Чужденецът“, изд. ЛИК, 1999 г. 

8
 Sen, А., “Identity and violence”, W W Norton & Company Incorporated, 2006 
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към европейски държави като Германия, след периода на внос на работна ръка, 

продължава и до днес и се поддържа от социалните мрежи на „гастарбайтерите“ от 

Сърбия и Турция. 

Последователно в текста се въвежда и понятието интеграция в призмата на 

социалните мрежи. Интеграцията на имигрантите в новата държава и в двата случая се 

влияе от връзките с местните групи и хора, а участието в живота на местната общност 

се улеснява от социалните мрежи. Те са особено важни в първите месеци на миграцията 

от гледна точка на предоставяне на подслон, храна, информация за свободни работни 

места, преводи на информация за важни здравни услуги, както емоционална подкрепа и 

отдих. При по дълъг престой се увеличава вероятността за събиране на семействата и 

пристигането на други роднини и се развиват семейни социални мрежи в приемащите 

държави. По този начин се променя характера на мрежите към семейно ориентирани. 

Семейните мрежи са по–обемни, отколкото тези на един индивид, а и 

новопристигащите мигранти се включват във вече съществуващи по-широки мрежи от 

предхождащите ги. Семейството поддържа и стабилизира социалните мрежи, както и 

миграционните движения и интеграционния процес. 

В основата на концепцията за социален капитал стои социалното взаимодействие 

между индивидите и различни групи, формални и неформални мрежи, заедно с техните 

норми, които имат определена добавена стойност и могат да стимулират различни 

социално-икономически процеси.  В дисертацията е възприета дефиницията на 

Коулман за формите на социалния капитал, а именно очаквания, надеждност на 

структурите, доверие, информационни канали, помощ от общността
9
. Връзката между 

социалния имигранти капитал и мрежите е осигуряването на достъп до желани ресурси, 

като например помощ от националната общност в първите етапи на миграцията, под 

формата на информация за работни места и за законодателни условия на местната 

имиграционна политика, както и възможност за получаване на заеми, осигуряване на 

подслон, реципрочността на помощта, вградеността на характеристиките на социалния 

капитал в миграционните мрежи.  

                                                      
9
 Coleman, J.S.,  Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, Vol. 94, 

Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social 

Structure, University of Chicago Press,1988 
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Използването на социалния капитал от имигрантите, като ресурс вграден в 

социалните мрежи намира своето потвърждение под формата на подкрепа при 

интеграцията на пазара на труда в България. Ресурсът на мрежите и социалният 

капитал може да бъде оползотворен още повече, при формиране на адекватни политики 

от страна на приемащото общество. Стимулирането на предприемачеството – нови и 

вече съществуващи фирми има широк спектър от благоприятни ефекти върху 

икономиката на страната и интеграцията на имигрантите: увеличаването на 

действащите имигрантски предприятия със сигурност ще намали безработицата сред 

имигрантите, защото ще се наемат хора от националната общност, повишаването на 

заетостта сред имигрантските общностни, повишава стойността на данъците и 

осигурителните вноски събирани в бюджета, повишава интеграцията им в обществото 

чрез един от най-сигурните канали – пазара на труда, наетите, работещите имигранти 

разширяват и социалните си мрежи – още един фактор за по-добра интеграция. 

ГЛАВА ТРЕТА: ИМИГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ 

В трета глава „ Имиграцията в България“ на базата на емпирични данни от 

авторски изследвания е направена апробация на теоретичния модел разработен във 

втора глава за имиграцията в България, анализирана е българската миграционна 

политика и е добавен аспектът  на общественото мнение за интеграцията на 

имигрантите.  

Три направления на анализа, подплатени с емпирични данни водят до следните 

основни заключения: 

1. Относно ролята на социалния капитал и семейството за интеграцията на 

имигрантите на базата на ЕСИ „Социален капитал и социални мрежи на 

имигрантите в България“ проведено по метода на стандартизирана анкета „face 

to face“ и дълбочинни интервюта в периода септември-ноември 2013 година, с 

160 анкетирани лица – имигранти от трети страни
10

: 

 Изключително положителна картина на икономическата имиграция – активни, 

работещи, плащащи осигуровки граждани, които възприемат положително 

развитието в професионалната и личната сфера след миграцията към България; 

                                                      
10

 Програма, инструментариум и основни характеристики на извадката за проведените изследвания за 

целите на дисертацията са представени в Приложения 1-6 на дисератционния труд. 
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 Миграционната биография на икономическите имигранти е свързана, влияе 

върху статуса им на пазара на труда в България; 

 Икономическите имигранти в България разчитат на вътрешнообщностния 

ресурс на социалните мрежи за интеграция на пазара на труда; 

 Съществува зависимост между формите доверие и реципрочност на социалния 

капитал, и статуса на пазара на труда на икономическите имигранти в България; 

 Потвърждава се хипотезата за ролята на семейството в интеграционния и 

миграционния процес в:  

 Степента на важност на семейството при взимането на решение за 

миграция. „Вградеността“ на решението в семейните и социалните 

мрежи. 

 Съществуването на положителни оценки за миграцията в семейството и 

роднинския кръг. Одобрителното възприемане на миграцията от страна 

на роднините като прогрес, позитивно развитие за човека, което спомага 

за взимането на решение за миграция.  

 Обмен на информация за различни евентуални имиграционни дестинации 

между роднини. 

 Парични трансфери. 

Ресурсът на мрежите и социалният капитал може да бъде оползотворен още повече, при 

формиране на адекватни политики от страна на приемащото общество. Стимулирането 

на предприемачеството – нови и вече съществуващи фирми има широк спектър от 

благоприятни ефекти върху икономиката на страната и интеграцията на имигрантите: 

увеличаването на действащите имигрантски предприятия със сигурност ще намали 

безработицата сред имигрантите, защото ще се наемат хора от националната общност, 

повишаването на заетостта сред имигрантските общности повишава стойността на 

данъците и осигурителните вноски събирани в бюджета, повишава интеграцията им в 

обществото чрез един от най-сигурните канали – пазара на труда, наетите, работещите 

имигранти разширяват и социалните си мрежи – още един фактор за по-добра 

интеграция. 

Социалният капитал на имигрантските социални мрежи е инструмент за реакция 

при бежански кризи или увеличен миграционен натиск чрез институцията на ментора. 

Менторът, който е представител на дадена национална общност в България, човек с 

признат авторитет е най-успешният вариант за комуникация с новопристигнали 
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имигранти. Поради високото доверие с което се ползва менторът, той е по-способен да 

разбере проблемите, да помогне или ориентира в обстановката новопристигналите по 

адекватен начин.  

2. Относно мястото на университетите, като институция в интеграционния процес, 

на базата на ЕСИ „Чуждестранните студенти в УНСС“, проведено чрез 

стандартизирани интервюта с чуждестранни студенти в УНСС през 2011 г. сред 

46 респондента: 

 Университетите са първата стъпка в интеграционния процес на пристигналите с 

образователна цел тук чужденци и тази тяхна роля трябва да бъде изнесена в 

стратегическите документи на националната миграционна политика, тъй като: 

 Поддържат създаването на силни и слаби връзки между имигрантите и 

българите, като осигуряват интеграция чрез интеракции между българските и 

чуждестранните студенти в междукултурен диалог. 

 Правят неоспорими инвестиции в социален и човешки капитал – ключови за 

интеграционния процес и в двете  му страни чужденци и приемащо общество.  

Тези инвестиции могат да бъдат използвани в интеграцията на имигрантите, 

чрез подобряване на междукултурните умения в организационна среда на 

студентите, предоставяне на информация на чуждестранни студенти и 

обучението им по български език.  

 

3. Общественото мнение и интеграцията на имигранти. С имиграцията са свързани 

множество стереотипи, битуващи както в българското общество, така и в много 

европейски страни. За да се обхване обективно отношението към чужденците е 

необходимо, първо, добре да се разграничи обекта на изследването. Ясно да се 

посочи че въпросите, които се задават засягат легални имигранти, бежанци или 

нелегални имигранти. Второ, когато има динамична обществена ситуация, 

внимателно трябва да се подберат индикаторите, с които измерваме явлението, 

особено когато това е обществено мнение по въпрос щекотлив и раздухан в 

медиите. Един такъв изход е представен в последната част на трета глава–

разработване на изследване на нивото на информираност и степента, в която се 

възприемат базисни за европейската миграционна политика елементи от 

българското общество. Сред изследваните по метода на онлайн анкета 226 лица 

преобладаващото мнение е против ограничителните мерки - повече от 
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половината запитани не смятат, че напливът на икономически имигранти трябва 

да се ограничи. Възможност за легализиране на нелегално пребиваващите 

имигранти, виждат 61% то анкетираните, но след като са пребивавали 

продължително в България и не са имали проблеми с правосъдието. Съществува 

силно одобрение на пазарния тест при наемането на чужденци – общо 64% са 

напълно и по-скоро съгласни чужденци от трети страни да се наемат на работа, 

само след като за съответното работно място са търсени български граждани, не 

са намерени или те са отказали да заемат работното място. Участвалите в 

изследването са склонни да приемат, че висококвалифицираните имигранти 

имат принос към икономическото благоденствие на страната и е необходимо, 

такива да бъдат привличани. Най-широко отворени за приемане и интеграция на 

имигрантите са портите на културата и ценностите -53,8% са напълно съгласни 

и 28,7% са по-скоро съгласни с тезата че имигрантите трябва да приемат 

културата на страната ни. „Интеграционният портал“ се затваря когато се 

засегнат политически права – 70% от участвалите в изследването са по-скоро 

(30%) и напълно(40%) несъгласни имигрантите да участват в местни избори. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ИМИГРАЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

В глава четвърта „Имиграцията в Европейския съюз“ се анализира миграционната 

политика на ЕС на общностно, национално и локално ниво. 

 Европейската имиграционна политика на общностно ниво е разделена на няколко 

основни сфери на действие: осигуряване на убежище за бежанци; противодействие 

срещу незаконната имиграция; интеграционна политика в рамките на ЕС; дейности в 

териториите изпращащи емигранти към ЕС. 

Националното ниво в имиграционната картина на ЕС е анализирано чрез примерите на 

държавите приемащи най-много имигранти в ЕС и една с близък „имиграционен 

профил“ до българския. Според данни на Евростат за 2011 г. 75% от чужденците в 

Европа живеят в четири държави: Франция, Германия, Испания, Великобритания. 

Полша е страната от ЕС с близък миграционен профил до този на България, 

характеризиращ се с промяна от силна емиграция през 90 те години, през стъпаловидно 

покачване на имиграцията и създаване на съответстващи политики. Поради тези 

причини във втората част на глава четвърта са засегнати проблеми имиграцията в 

посочените държави. 
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Локалното ниво на имиграцията в ЕС е анализирано в третата част на глава 

четвърта посредством концепцията за „отвореност на градовете“. Според създателите 

на концепцията, градовете оказват влияние върху степента на своята отвореност и 

могат да се възползват от притока на международни мигранти. Под „отвореност“ в 

градовете те разбират как и доколко градовете осигуряват достъп за идеи и хора, как и 

доколко дават възможности чуждестранните общности да се интегрират и да участват в 

живота на града.Докато някои от факторите, които обуславят отвореността, да са извън 

прекия контрол на градовете, много други фактори са непосредствено под контрола и 

влиянието на градските управи: идентичността и характера на града; предлаганите 

образование, жилищни условия и културни ценности; вида на практикуваната местна 

демокрация и насърчаваните форми на участие, и др.
11

. Иновативността на идеята е в 

отдалечаването от задържане, контрол или ограничаване на имигрантските потоци и 

фокусиране върху привличане, даване на възможности, привлекателност, ниски 

бариери пред достъпа. Прозира ясно разбирането, че миграционните потоци са 

съставени от човешки и финансов капитал, който може да е стимул за развитието на 

града при добро управление. Примерите, които могат да се дадат на градове с над 25% 

от жителите родом от друга държава, които са отворени за това (т.е. привличат още 

чужденци, инвестиции, местните жители се чувстват добре там и градът просперира) са 

Амстердам, Лондон, Франкфурт, Ванкувър, но и Медина, Маями, Ню Йорк, Дубай. 

Отворените градове, които привличат международни имигрантски общности, 

установяват, че са способни да придобият множество умения, които им позволяват да: 

 Създават по-голяма критична маса от хора, която подкрепя публичната 

инфраструктура и частните услуги. 

 Привличат конкретни набори от умения, необходими за икономиките на 

градовете във водещите сектори и за функционирането на важни услуги. 

 Подпомагат икономическа интернационализация и специализация; 

 Насърчават градивна, космополитна среда, която е привлекателна 

за новатори, инвеститори, посетители и жители
12

. 

 

 

 

                                                      
11

 Разбиране за ОТВОРЕНИградове, Британски съвет, 2010: 

http://www.opencities.eu/web/download/understanding_opencities_bg.pdf 
12

 Пак там 

http://www.opencities.eu/web/download/understanding_opencities_bg.pdf
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение на дисертационния труд се прави верификация на хипотезите и се 

извеждат основни изводи. Миграционните движения не могат да бъдат спрени или да 

се издигне стена срещу нови имигранти. Историята на миграциите и изследванията 

доказват това. България също, не е в състояние да се противопоставя на 

икономическата имиграция. Печелившата стратегия е в това, как този процес да се 

оползотвори в икономически и социален план. В някои отношения процесите на 

имиграция към България са по-лесни за управление  отколкото тези на емиграция, 

защото икономическите имигранти идват тук с мотивация за работа – за да изпълнят 

дълг към семейството си, да помагат и да се развиват. Необходими са обаче, 

целенасочени действия на широк кръг институции за постигането на тази цел – от 

различни нива - законодателно, институциите на пазара на труда ведно с 

работодателите и синдикатите, университетите, училищата. Тези действия трябва да 

засягат информирането на обществото за всички аспекти на имиграцията с обективни 

данни, съставянето и стриктното прилагане на закони и не на последно място 

координация между локалните, националните и европейските институции в 

ограничаването на недокументираната имиграция. 

От настоящата разработка могат да се изведат няколко, теоретични и емпирични 

извода: 

1. Допускането, че миграционният акт е изцяло рационален и индивидуализиран е 

необосновано. 

2. Мултикултурализмът ограничава свободния избор на идентичност. 

3. Икономическите имигранти в България разчитат на вътрешнообщностния 

ресурс на социалните мрежи и социалния капитал за интеграция на пазара на 

труда. 

4. Миграционната биография на икономическите имигранти, влияе върху статуса 

им на пазара на труда в България. 

5. Наложително е добавянето на локалната перспектива към миграционната 

политика на България. Особено големи градове като София, Варна, Бургас в 

които е съсредоточена имиграцията, трябва да имат разработени собствени, 

интеграционни планове. 
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На базата на изпълнените задачи и основните изводи е изпълнена целта на 

дисертационния труд: теоретико-методологическият модел за описание и анализ на 

имиграцията в България, който съдържа: 

 В описателната част: историческа и сравнителна перспектива; данни от 

официални източници и от социологически изследвания; обгръщане на целостта 

на явлението, чрез изследване на общностите, общественото мнение, 

институциите и политиките. 

 В аналитичната част: мрежови анализ; социален капитал на имигрантите; 

семейната перспектива към миграцията. 

Съжителството с чужди култури, ежедневното общуване с различни етноси, 

навлизането на пазара на труда и в образователната система на икономически 

имигранти и техните семейства са бъдещите предизвикателства пред държавните 

институции и гражданското общество в България, които ще определят в голяма степен 

развитието на страната в икономически и социален план. 

IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В дисертационния труд се открояват следните приноси с теоретико-методологически и 

практико-приложен характер: 

1. Теоретичен анализ на традиционните и съвременни теории за миграция през 

призмата на историческия контекст на възникването на теориите, влиянието им 

върху политиките за миграция и възможностите, които предоставят за 

управление на миграцията пред националните правителства. 

2. Разработен теоретичен модел за изследване на социалните мрежи и социалния 

капитал на имигрантите в България. Моделът се основава на съвременните 

теоретични интерпретации на миграцията - т.нар „мрежова теория” („network 

theory”). 

3. Разработена и апробирана методология и инструментариум за изследване на 

интеграцията на  имигрантските общности в България,  посредством социалния 

капитал и социалните мрежи. 

4. Проектирани са и реализирани три емпирични социологически изследвания на 

имиграцията в България, които обхващат, както имигрантските общности, така 

и приемащото общество.  



24 

 

5. Събрана е актуална емпирична информация за социално-демографските 

характеристики на имигрантските общности в България; за начините и формите 

на използване на социалния капитал на имигрантските общности; за видовете 

взаимопомощ в имигрантските общности.  
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