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Трънливата корона на труда

Жана Цонева и  Георги  Медаров

Започваме този сборник с обзор на разгръщането на ко-
вид-пандемията в различни икономически сектори и влия-
нието ѝ върху хората на наемния труд. Целта ни тук, но и 
в общ план на целия сборник, е да предложим „птичи“ поглед 
и да набележим бъдещи изследователски писти по граница-
та между социологията на труда, политическата икономия 
и социалната екология на новите вирусни заболявания. По-
литическата икономия тук е ключова, защото нито про-
изходът, нито разпространението (и продължаващите 
мутации) на вируса нямаше да бъдат това, което са, без 
преплитането на непредвидимите пътища на вирусната 
репликация с глобалните вериги за доставки, международна-
та търговия и туризъм и императивите на натрупването 
на капитал, пред чийто олтар биват жертвани милиони в 
света.

В края на 2021 г. България се лашка между първо и трето 
място по смъртност на глава от населението от доказа-
ни случаи на COVID-19, а има шанс ситуацията да се влоши, 
предвид продължаващия отказ от сериозни мерки на прави-
телството. Редица огнища на зараза по фабрики, училища 
и цехове у нас показаха недвусмислено, че COVID-19 е преди 
всичко професионален риск. Както пише Георги Маринов, за 
разлика от централизираните и командни икономики, съ-
временната глобализирана икономика не търпи затваряне и 
прекъсвания. Към тази обща неспособност на либералните 
режими да водят ефективна борба за унищожение на заболя-
ването, която можеше да е особено ефективна в началото, 
в България се прибавя и общия отказ на редица правител-
ства да проявят загриженост за живота на гражданите. 
Още преди пандемията България беше на последно място в 
ЕС по продължителност на живота. Страната ни споделя 
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и първите места по предотвратима смъртност (повече 
от двойно над средното), наред с други източноевропейски 
страни като Румъния, Латвия и Литва1, които иначе неоли-
бералите обичат да възхваляват за „ефективните“ им ико-
номически политики.

Вместо да изберат наистина стриктен и краткосрочен 
локдаун и ограничение на движението с цел унищожение на 
заразата, правителствата по света се предадоха пред сво-
бодните пазари. Натискът от бизнеса за разхлабване и пре-
махване на мерките бързо подсигури тяхната фактическа 
елиминация в страни като България, превръщайки я в пър-
венец по смъртни случаи на милион души. Половинчатият 
характер на първоначалните мерки доведе до безкрайното 
им проточване във времето с целта не да спре, а да забави 
разпространението с надеждата, че ще се появи техниче-
ско решение (а болниците няма да колабират). Дори безпре-
цедентно бързо разработените ваксини са недостатъчни. 
От една страна, те не предпазват изцяло от разпростра-
нението, но и по-важно – богатите страни изтеглят вак-
сините към себе си и превръщат по-бедните в своеобразни 
лаборатории за разработване на нови вирусни варианти, 
резистентни на ваксините. Наред с това корпоративните 
собственици на патентите на ваксините се възползваха 
от връзките си в правителства и големите медии и поведо-
ха кампании, делегитимиращи ваксините на техните конку-
ренти, както беше и в случая с нападките срещу ваксината 
Oxford/AstraZeneca. Ваксините станаха и залог в геополити-
чески съревнования между Русия, Китай и Запада, усилвайки 
общественото недоверие към тях. Така техническото обе-
щание за разрешаване на кризата в рамките на капитализма 
бе подкопано от същата капиталистическа международна 
система, която поставя националния егоизъм и конкурен-
цията преди общественото здраве. А с кризата на тех-
ническите решения (слабата и относително краткосрочна 
ефикасност на ваксините) се надигнаха и надеждите, че не 
1 Eurostat. 2021. ‘Preventable and treatable mortality statistics.’ Eurostat. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Preventa-
ble_and_treatable_mortality_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Preventable_and_treatable_mortality_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Preventable_and_treatable_mortality_statistics
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науката, а природата сама ще реши проблема, пораждайки в 
по-безопасни варианти на вируса.

Политиците в България не просто тотално неглижира-
ха проблема в значително по-висока степен в сравнение с 
повечето страни по света, но и не се поколебаха да се въз-
ползват от кризата в страха си да не загубят електорат. 
Все едно вече не са го изгубили, имайки предвид, че едва по-
ловината от имащите право на глас участват на избори, 
а практически нито една партия не може да събере дори 
една трета от гласовете. Бившият премиер Борисов стиг-
на до там да обяви ваксината за развалена, за да осуети и 
без това вече провалената ваксинационна кампания.2 Това 
престъпно антидържавно и антиобществено разпростра-
нение на слухове, пряко застрашаващо общественото здра-
ве, не беше последвано от санкции. Но това важи за прак-
тически всички политици, които тактически се обявяват 
„за“ или „против“ мерките, само и единствено за да при-
влекат на своя страна най-крайните обществени мнения. 
По време на предизборната кампания от края на 2021 г., 
когато се гласува едновременно за президент и парламент, 
повечето политици се надпреварваха да делегитимират 
всякакви мерки срещу разпространението на заразата. Ня-
кои от кандидатите дори се заканиха да правят държавен 
преврат, което не заинтересова особено прокуратурата 
или полицията. Междувременно Конституционният съд 
излезе с „жизненоважно“ решение за значението на думата 
пол според „традиционния български манталитет“. Казано 
с други думи, отказът на елитите от елементарни мерки 
за опазване на живота се комбинира с разпространение на 
всякакви обскурантистки и мракобесни небивалици, едва 
прикривайки факта, че страната е в най-тежката здравна 
криза от около век.

Друг значим проблем е подронването на ефикасността 
на доверието в капацитета на модерната наука и на пред-
ложените от нея технически решения, но това важи не само 
2 Паунова, Полина. 2021. ‘Кое е вярното: Поставят ли се в България вак-
сини с изтекъл срок на годност.’ Свободна Европа. 
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31528385.html

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31528385.html.


10

в България. Публичният образ, който медицината (и наука-
та като цяло) се опитва да си създаде, значително изпре-
варва действителната ѝ ефективност. Значителна част 
от големите фармацевтични корпорации са се превърнали 
в адвокатски фирми, запазващи патенти за медикаменти, 
които не са разработили сами (както Pfizer с ваксината на 
BioNTech). Фармацевтичните корпорации имат основател-
но крайно негативен имидж в цял свят, поради това че са 
повлекли медицината да се вълнува повече от продажба на 
лекарства, а не от лечение и превенция. И то лекарства, 
целящи да върнат най-бързо работниците на работа или да 
се справят с насилието и с негативните ефекти от живота 
и труда в капитализма (от антидепресанти до медикамен-
тите за третиране на симптомите от преяждане и препи-
ване). Рекламата и лечението, бизнесът и медицината са 
твърде преплетени, а това няма как да не доведе до масово 
съмнение в медицината. От това съмнение, от своя стра-
на, капитализират и всевъзможни псевдомедицински пред-
приемачи (гладолечители, хомеопати и т.н.), задълбочавай-
ки кризата с доверието в науката.

Едновременно с това липсват сериозни инвестиции в 
толкова важни научни области като разработването на 
антивирусни лекарства. Съвременната наука знае твърде 
малко за вирусите изобщо, но това не води до насочването 
на мащабни публични ресурси в тази област. Вместо това 
виждаме налудничави лабораторни експерименти за разра-
ботване на по-опасни вируси (т.нар. gain-of-function експе-
рименти за усилване на определени вирусни свойства), като 
едно от съмненията за появата на новия коронавирус е, че 
е бил изпуснат от подобна лаборатория. Но извън тези аб-
сурдни експерименти, големите фармацевтични компании 
имат интерес основно от хроничните заболявания и в ре-
зултат развоят в инфекциозните се занемарява и запада. 
Всички глобални инвестиции в антивирусни лекарства за 
2019 г. се равняват на 50 млрд. долара, докато през същата 
година само САЩ пряко за военни цели инвестират над 700 
млрд., а на световно ниво са около 2 трилиона. Тези цифри 
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дори не включват инвестициите в технологии за следене, 
контрол и надзор, охрана, полиция и затвори. Можем само 
да се надяваме, че пандемията ще преобърне тази тенден-
ция, но това няма да се случи автоматично, а би изисквало 
мащабна промяна на всички нива чрез масова обществена 
мобилизация, отхвърляща хегемонията на капитала.

Подчинеността на пазарната логика и мигновеното за-
доволяване на потребностите кара корпорациите и прави-
телствата да обещават магически решения, за които не е 
необходимо полагането на допълнителни усилия, поемането 
на индивидуален риск или неудобство. Елитите се оказват 
длъжни да обещаят моментални решения, тук и сега, за 
които не трябват обществена мобилизация, отдаденост 
и дисциплина. Корпорации като Facebook (в ребрандиране-
то им като Meta) обещават, във формата на лошо копие 
на сайбърпънк роман от края на миналия век, че скоро ще 
телепортират обществата във виртуални светове, за 
да улеснят бягството на хората от потресаващия реален 
свят, за чиято разруха същите корпорации непрекъснато 
допринасят. Безкрайната експанзия на логиката на индиви-
дуалния (потребителски) избор, без оглед на обществените 
съображения, стига до логическия си край – обявяването на 
мерките за ограничаване на заразата, поставящи солидар-
ността преди личното удоволствие, за нов („медицински“) 
фашизъм. Парадоксално именно това се прави от крайна-
та десница, която не се посвени да открадне и лозунгите 
на феминистките движения за легализиране на абортите в 
консервативните страни („моето тяло – моят избор“). Не-
малко либерални интелектуалци също привидяха в ограни-
чителните мерки завръщане на тоталитаризма, поне в на-
чалото на разпространението на вируса. Макар скоро след 
това да осъзнаха, че могат да използват притеснението на 
големи части от населението относно ваксините, за да ги 
обвиняват в назадничавост.

Отказът от страна на държавата за елиминация на 
вируса запали нови и разпали стари обществени противо-
поставяния, за да скрие отговорността на властите за 
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масовата смърт, невиждана и във военновременни кризи. В 
случая хората се разделиха на ваксинирани и неваксинирани: 
разделение, което се наложи върху контурите на по-стари 
противопоставяния между например „образовани и отго-
ворни граждани“ и „популистки настроени глупаци“, кои-
то отхвърлят научните постижения. Тук ваксините бяха 
впрегнати с пълна сила и за съжаление се оказаха една край-
но индивидуализираща технология: „има ваксини, безплатни 
са, който не си постави, сам си е виновен, ако умре“, казва 
правителството. Чуват се и предложения неваксинирани-
те, които постъпят в болница, сами да си плащат цялото 
лечение, независимо дали са осигурени или не (опасен пре-
цедент, на път да стане реалност в Сингапур3, който ще 
задълбочи приватизацията на здравеопазването). В кон-
текста на все по-изплъзващия се колективен имунитет, 
ниска вирусна имуногенност и доказани случаи на повтор-
на и трета реинфекция, се вижда все по-ясно, че ваксините 
няма да са царският път към връщането към нормалността 
преди COVID-19 (доколко това е самоцел е друг въпрос), а 
новата нормалност, поне за тези страни, които ще имат 
привилегията. Ако с тези ваксини колективният имунитет 
е невъзможен, можем да се надяваме само на минимизиране 
на риска и адаптация (каквото ни се казва и за климатична-
та катастрофа: трябва да се адаптираме към ада). Вместо 
обединени да изискаме от правителствата си да вземат 
истински мерки срещу вируса и да го унищожат, хората 
се разделиха по най-реакционния възможен признак (имуни-
тет), прокарвайки границите дълбоко вътре в телата си. 
И това е явяваща се почти по биологически втвърдена и 
неизменна граница, но всъщност доста ефимерна, като се 
има предвид, че разликата между „ваксинирани“ и „невакси-
нирани“ е в няколкото месеца, докато изчезнат антитела-
та. Границата е времева, а не толкова непреодолимо телес-
на. Въпреки всичко ваксините са единственото ни оръжие, 
3 Harrison, Virginia. 2021. ‘Singapore to start charging Covid patients who are 
‘unvaccinated by choice.’ The Guardian. 
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/09/singapore-to-start-
charging-covid-patients-who-are-unvaccinated-by-choice.

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/09/singapore-to-start-charging-covid-patients-who-are-unvaccinated-by-choice?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1xnAlueVz5mRDS-YSA12lHFb2kva-eKip9qTy8J2ijUZSVUC64G-wmM2M#Echobox=1636447218
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/09/singapore-to-start-charging-covid-patients-who-are-unvaccinated-by-choice?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1xnAlueVz5mRDS-YSA12lHFb2kva-eKip9qTy8J2ijUZSVUC64G-wmM2M#Echobox=1636447218
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 понеже друг избор не ни оставиха с елиминацията на елими-
нацията от кръга на мислимото и възможното.

Разпространението и пречките пред техническото 
удържане на пандемията, както и самата поява на новия ко-
ронавирус, имат висока степен на родство с функционира-
нето на капиталистическата политикономия. Затова няма 
значение дали източникът на вируса е „естествен“ или е 
„изпуснат“ от някоя лаборатория. Според най-разпростра-
неното схващане произходът на SARS-CoV-2 е от прилеп. 
Само че нетипични за сарбековирусите на прилепите мута-
ции в шипчестия белтък карат някои учени да предположат, 
че оригиналният вирус се е рекомбинирал с подобен патоген 
у междинен гостоприемник (като панголин), преди да може 
да прескочи у човека.4 Преносът на рекомбинацията най-ве-
роятно се е случил по икономически причини. Известно е, 
че в Китай дребни и пролетаризирани фермери, изместени 
от международни агрогиганти, са се преместили на пазара 
за дивеч: политикономическо опосредено нахлуване в недра-
та на дивата природа, което води до излагане на непозна-
ти за науката патогени.5 Но същите мутации в S протеина 
подхранват и теории за „неестествения“ му произход, а 
именно че SARS-CoV-2 е „ъпдейтван“6 и случайно изпуснат 
от Уханския институт по вирусология, където съхраняват 
и са експериментирали със сарбековируси. В края на 2021 г. 
доклад на американските разузнавателни служби заключи, 
че най-вероятно скоро няма да узнаем истината, като от-
съствието на категорично отхвърляне на лабораторната  
 
 
4 Andersen, K.G., Rambaut, A., Lipkin, W.I. et al. 2020. ‘The proximal origin of 
SARS-CoV-2.’ Nat Med 26, 450–452. 
https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9.
5 Wallace, Rob. 2020. ‘Notes on a novel coronavirus.’ Monthly Review. 
https://mronline.org/2020/01/29/notes-on-a-novel-coronavirus/.
6 Sirotkin, K., & Sirotkin, D. 2020. ‘Might SARS-CoV-2 Have Arisen via Serial 
Passage through an Animal Host or Cell Culture?: A potential explanation for 
much of the novel coronavirus’ distinctive genome.’ BioEssays : news and 
reviews in molecular, cellular and developmental biology 42(10). 
https://doi.org/10.1002/bies.202000091.

https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9
https://mronline.org/2020/01/29/notes-on-a-novel-coronavirus/
https://doi.org/10.1002/bies.202000091
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теория за произхода на вируса предизвиква енергични про-
тести от страна на Китай.7

Независимо дали е лабораторен или естествен продукт, 
вирусът нямаше да бъде това, което е, без плодородната 
почва, която неолибералният капитализъм му осигури да се 
разпространява и да мутира. Количествената експанзия на 
капитализма и вирусът, размножаващ се в безкрайни и ки-
нетично превъзхождащи реакцията на имунната система 
репликации, се оказват структурно хомологични процеси. 
Щеше ли да има пандемия, ако вирусът не беше понесен от 
движенията на капитала по „синусите“ на международната 
търговия, туризъм и транспорт? Щяхме ли още да се зани-
маваме с тази пандемия, ако заради императивите на нат-
рупването на печалба, светът не беше избрал да се примири 
и да се научи да живее с вируса, вместо да го елиминира? 
Прилепът, лабораторията и панголинът може да са съот-
ветно резервоар и междинен гостоприемник, но истински-
ят вирусен вектор е капитализмът.

Има ли шанс за възраждане на обществото?

Казаното дотук показва, че поставянето на конкуренци-
ята, печалбата и егоизма преди солидарността не са добри 
съветници за опазването на общественото здраве. Несъо-
бразяването с общественото здраве е видимо не само от 
действията на политическите и икономическите елити, а и 
от разпространени в обществото нагласи. Атаките срещу 
ваксините често се аргументират на езика на личния избор, 
довеждайки либералното върховенство на индивидуалните 
права до своето отрицание. В крайна сметка ваксините 
представляват поемането на силно ограничен личен риск и 
неудобство в името на солидарността и отговорността 
7 Hosenball, Mark и Zengerle, Patricia. 2021. ‘U.S. spy agencies say origins of 
COVID-19 may never be known.’ Reuters. 
https://www.reuters.com/world/us-intelligence-releases-report-covid-19-
origins-2021-10-29/.

https://www.reuters.com/world/us-intelligence-releases-report-covid-19-origins-2021-10-29/
https://www.reuters.com/world/us-intelligence-releases-report-covid-19-origins-2021-10-29/
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към анонимни непознати и с това към цялото общество. 
Лозунгът на Маргарет Тачър, превърнал се в събирателен 
образ на неолиберализма, че „няма общество, а само инди-
види и техните семейства“, изглежда е практически факт 
за немалко хора, поставящи личното удобство пред явява-
щото се за тях като твърде абстрактно обществено благо 
и правата на другите в контекста на разграждането на об-
ществените институции далеч преди и отвъд настояща-
та пандемия. Днес се оказва, че правата не са абсолютни 
и е необходимо по труден начин обществото да бъде пре-
открито. Всъщност самото понятие за право предполага 
своето ограничение, когато се сблъска с правата на други-
те. Дори и в Конституцията на РБ България е записано, че 
макар правото на придвижване да е на „всеки“, то „може 
да се ограничава“, щом е за „защита на националната си-
гурност, народното здраве и правата и свободите на дру-
гите граждани“. Наред с това Конституцията предвижда 
възможност за ограничаване на индивидуалните права за 
защитата на народното здраве. Последното важи и по по-
вод свободното разпространение на информация, свобо-
дата на съвестта и правото на вероизповедание. Казано 
иначе, макар и абстрактните идеални права на индивида да 
са идеологическата предпоставка на либералните полити-
чески режими, дори на тяхното най-пожелателно ниво, пос-
тановено от Конституцията, се предполага държавата да 
ги ограничи, за да гарантира самите условия за възможност 
на либералното общество. Днес неолибералният абсолюти-
зъм на индивидуалните права се простира отвъд самите 
конституционни и обществени условия за възможност за 
наличието на либералното управление. Парадоксално, но 
докато крайната десница защитаваше абстрактните ин-
дивидуални права и свободи (от санитарни ограничения на 
потреблението и забавлението), либералните елити се 
принудиха за заговорят за обществен интерес и важност-
та на колективните право на живот и здраве. Например в 
интервю за либералния „Дневник“, адв. Мария Шаркова обяс-
нява подробно защо мерки като зеления сертификат не са 
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дискриминация срещу неваксинираните, че правата ни не са 
абсолютни и се подчиняват на йерархия, която позволява 
ограничения на някои права и свободи в името на общест-
веното здраве.8 С други думи, пандемията проблематизира 
някои традиционни политически разграничения между либе-
рално и консервативно, но за съжаление не предизвика осо-
бени размествания в производството, където след кратък 
експеримент със затваряне на несъществени бизнеси, ра-
ботниците бяха бързо заставени да се връщат на работа с 
риск от заразяване.

COVID-19 и трудът

Производството направи хиляди работници заложници 
на конститутивната невъзможност за спиране на движе-
нието на самонарастващата стойност и натрупването на 
капитал в неолибералния капитализъм. Приоритизирайки 
здравето на икономиката пред общественото и изоста-
вяйки идеята за елиминация на вируса, правителството на 
ГЕРБ и Патриотичния фронт прие курс по смекчаване на ико-
номическите ефекти на пандемията като мярката 60/40 (в 
последствие 80/20), както и към медико-техническо упра-
вление на пандемията (доколкото стигна политическата 
воля и желание): тестове, ваксинации, пътеки. Надеждата, 
че е възможно бързо да се премахне пандемията, без да се 
засегнат описаните ѝ обществени условия за възможност, 
не е български патент. Технологиите (били те нови като 
мобилните приложения за проследяване на контактни лица 
или старомодни като тестове и ваксини) предотвратя-
ват затварянето. Колкото по-силно е нежеланието за за-
тваряне и спиране на икономическата активност, толкова 
по-голяма е зависимостта от технически решения, които 
8 Елми, Йоанна. 2021. ‘Адвокат Мария Шаркова: Мерките спрямо невак-
синираните не са дискриминация.’ Дневник. 
https://www.dnevnik.bg/intervju/2021/11/07/4276236_advokat_mariia_
sharkova_merkite_spriamo/.

https://www.dnevnik.bg/intervju/2021/11/07/4276236_advokat_mariia_sharkova_merkite_spriamo/
https://www.dnevnik.bg/intervju/2021/11/07/4276236_advokat_mariia_sharkova_merkite_spriamo/
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обаче винаги вървят след вируса, мъчейки се да смекчат оп-
устошителните му ефекти. Как тези ефекти се стоварват 
върху хората на труда е темата на този сборник. Разбира 
се, работещите хора не са хомогенна група. Именно за това 
ни интересуват щрихи от разнородни трудови ситуации в 
редица сектори, в които са заети хора с различни нагласи. 
Този фокус не е самоцел, а изразява необходимостта разре-
шаването на пандемичната криза (и за трансформация на 
обществените ѝ предпоставки в днешната либерална поли-
тикономия) да се търси в множествата, а не в стопански-
те и политически елити, фиксирани в запазването на ста-
туквото и трупане на печалби на цената на общественото 
здраве.

Интересува ни до каква степен работещите (на прак-
тика голямото мнозинство) са просто обект на (провалени-
те) мерки. Кога те вече не са просто жертви на предател-
ството на политическите и стопанските елити, а могат 
да са и субект на действие, потенциални носители на шанс 
за трансформация. Често мнозинството, особено в Бълга-
рия, бива обвинявано в назадничавост, суеверие, психически 
патологии, провинциализъм, склонност към езически драми 
и ритане срещу науката, фактите, модерността, както и 
ирационализъм заради неспазването на мерки и отказа от 
ваксиниране. Това обвинение е продуктувано единствено 
от отказа на обвиняващите да видят дълбоките системни 
проблеми, които са далеч преди настоящата криза с коро-
навируса, произвеждащи непоклатимото недоверие в едрия 
бизнес и държавата. Нима няма как да не пробуди недоверие, 
когато безплатна ваксина се предложи от здравна система, 
изискваща огромни доплащания от страна на пациентите 
(най-високите в ЕС), без да предоставя адекватна помощ 
на гражданите. Дали е възможно обаче да се избяга от все-
общия отказ от обществото или са налични пролуки сред 
мнозинствата, които могат да възродят солидарността, 
взаимопомощта, но и дисциплината и отдадеността, кои-
то могат да ги предизвикат?
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COVID-19 между волята за знание и незнание

Ковидкризата изостри ожесточените противопоставя-
ния на „образовани“ и „необразовани“, наследени от предиш-
ни обществени конфликти (като например протестите от 
2013 г.). Често срещано оплакване от страна на „просвете-
ни и информирани“ граждани е, че масово не се носят маски, 
не се спазват мерки, никой не иска да се тества, ваксини-
ра и т.н. Както споменахме по-горе, това се приписва на 
ирационални остатъци от предмодерни вярвания в конспи-
рации, глупост, ритане срещу модерността и подобни. Но 
така формулираният отговор скрива по-важният въпрос, а 
именно какво значи да се интересуваш, да търсиш знание, 
да имаш мнение и някакъв залог във важните теми към мо-
мента? Какви са условията за (не)възможност да спазваш 
хигиенни мерки (отвъд чисто наказателните принуди)?

Например какво правиш, когато здравният министър 
издаде заповед всички да стоят по домовете си, ако нямаш 
дом и дори няма къде да измиеш ръцете си? Един от непред-
видените „положителни“ ефекти на пандемията е, че оголи 
тоталното отсъствие на социална и жилищна политика в 
България и постави на масата острата нужда от повече со-
циално подпомагане, особено когато икономиката бе принуде-
на да спре за малко. Но стопирането беше прекалено кратко, 
частично и епизодично, за да предизвика истинска жилищна 
реформа, но дори и кратко появилия се благоприятен момент 
преобърна неолибералните рецепти за самопомощ и лична 
отговорност, наслагвани от десетилетия. Стана ясно, че 
няма как да се спре трансмисията, ако хората не се прибе-
рат по домовете си, но къде да се дянат хората без дом? 
Изведнъж антиепидемичните мерки хвърлиха светлина върху 
игнорирания проблем с бездомниците и много градове свет-
кавично намериха непазарни решения на жилищния въпрос, 
настанявайки ги по хотели и празни сгради. Дори в България, 
която има най-стиснатата социална държава в Европейския 
съюз, бе позволено на бездомник, излекуван от COVID-19, да 
продължи да обитава болничната стая, макар и временно, за 
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да не се излага на повторно заразяване, въпреки че болница-
та изпитва остър недостиг на легла.9 Някои кризисни цен-
трове тестват търсещите услугите им за своя сметка с 
бързи тестове (или им дават на ръка по 150 лв. за тест), но 
само когато разполагат с по-голям бюджет. Междувременно 
Прага, Ню Йорк, както и много китайски градове настаняваха 
бездомници в празни луксозни хотели в началото на пандеми-
ята. В България също се чуха предложения хотели да станат 
карантинни центрове, но те така и не се осъществиха.

Спазването на хигиенни мерки има своите материални 
условия за възможност като дом, в който да се прибереш, 
да си измиеш ръцете, след като са показали за стотен път 
по телевизията как точно се прави, както и да следиш раз-
витието на кризата по новините. Повече за ситуацията с 
бездомните, „клиентите“ на и работещите в социалните 
държавни институции ще разберете от статията на Роси-
ца Кратункова в този сборник.

Отказът от тестване също може да бъде обяснен с 
икономически принуди. Например все по-честите протести 
срещу и без това меките мерки като присъствено обуче-
ние с тестване на децата, показват, че самите работни-
ци се примиряват с фалшивата дилема „доходи или здраве“. 
Вместо да изискват от държавата да подсигури елими-
нация на вируса и физическото им оцеляване докато трае 
тя, те искат да ходят на работа, децата им на училище и 
дори предпочитат да не знаят, ако децата се заразяват. 
Например протестът на родители в град Раковски срещу 
тестване на децата в училище ясно показва корена на съ-
противата срещу мерките: „по думите им повечето жите-
ли на Раковски работят за заплати около минималната и не 
могат да си позволят да не ходят на работа, за да гледат 
децата си при онлайн обучение.“10

9 Флагман. ‘Търсят дом за скитник, настанен в КОВИД отделение в Бур-
гас.’ 2021. Флагман. flagman.bg/article/237547.
10  бТВ Новините. 2021. ‘Родители от Раковски се обявиха против масо-
вото тестване на ученици.’ бТВ Новините. 
https://btvnovinite.bg/bulgaria/roditeli-ot-rakovski-se-objaviha-protiv-
masovoto-testvane-na-uchenici.html.

https://btvnovinite.bg/bulgaria/roditeli-ot-rakovski-se-objaviha-protiv-masovoto-testvane-na-uchenici.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/roditeli-ot-rakovski-se-objaviha-protiv-masovoto-testvane-na-uchenici.html
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На пръв поглед изглежда абсурдно някои хора дори да не 
искат да знаят, че децата им са заразени или от какво са бо-
лни. Но нима волята за незнание се корени в предмодерния 
обскурантизъм, антинаучност, популизъм, необразованост 
и прочие химери на буржоазното въображение? Така нарече-
ният „обществен консенсус“ срещу затварянето на училища 
и работни места, на който политиците обичат да се позо-
вават, често се корени в икономическата принуда над хора-
та на труда да продължат да се излагат на риск от зараза, 
ако не искат семействата им да гладуват. Хората са приели 
фалшивата дилема „здраве или доходи“, защото заглушена-
та трета страна в дебата: елиминация с подсигуряване на 
физическото оцеляване на хората докато не работят, е ели-
минирана. Елиминирана е самата концепция политическите 
елити да поемат своята отговорност, взимайки и налагайки 
реални решения. Вместо това институциите и политически-
те елити (от всички партии) предпочитат да претендират, 
че живеем в пряка демокрация, като постоянно оправдават 
своето бездействие чрез „обществени допитвания“. Този 
тотален институционален отказ от отговорност провоки-
ра и популярните шеги, заменяйки надписа на Народното съ-
брание „Съединението прави силата“ с „Всеки сам си преце-
ня“. (Повече за отказа от отговорност може да прочетете в 
статията на Таня Орбова в този сборник). Важното в случая 
с тестовете е, че протестиращите работници не са лоши 
родители; напротив, опитват се да бъдат добри родители 
в една невъзможна ситуация. Чудовищно престъпление е да 
принудиш един родител да излага себе си и детето си на риск, 
за да може да продължи да прави шефа си богат. Бизнесът 
няма да плати нито за климатичната, нито за здравната 
криза. За тях се очаква да платят работниците със здравето 
и живота си, въпреки че процесите, които са довели до тези 
две кризи, не са облагодетелствали работещите за разлика 
от шефовете им. Този проблем с особена острота важи и за 
дребни предприемачи, разчитащи основно на собствения си 
труд. Всичко това ни води до въпроса за работното място 
като незаобиколим вектор на разпространение на вируса.
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COVID-19 като професионално заболяване

Чест източник на бързо разпространение на заболяването 
е работното място, особено когато става дума за затворени 
пространства, в които се трудят големи групи хора в общи 
помещения. Такъв е случаят с промишлените предприятия, 
които са често ядро на епидемични взривове. Немалко такива 
казуси стигнаха и до медиите, основно при налагане на вре-
менно преустановяване на производствения процес поради 
твърде много заболели. Тогава най-често управителите се 
оправдават с това, че са въвели всички мерки, че проверяват 
температурата на работниците с термометър на входа, или 
с това, че работещите не желаели да се ваксинират, т.е. от-
ново наблюдаваме познатото прехвърляне на отговорност.

Поради това, че болестта се разпространява толкова 
лесно сред заетите в промишленото производство, мно-
го защитници на работниците, включително и синдикати, 
призовават за това COVID-19 да бъде признат за профе-
сионално заболяване и съответно заетите да бъдат обез-
щетявани подобаващо.11 Разбира се, остава въпросът дали 
щетите от новото инфекциозно заболяване могат да бъ-
дат обезщетени, предвид факта, че дългосрочните му не-
гативни ефекти не са изследвани достатъчно и е възможно 
да довежда до твърде тежки здравни последици за постра-
далите (като диабет12, инсулти, паркинсон13 и  деменция14). 
11 ETUI. ‘Covid-19 as occupational disease: the need for European homoge-
nisation.’ 2021. ETUI. https://www.etui.org/news/covid-19-occupational-dis-
ease-need-european-homogenisation. 
12 Accili, Domenico. 2021. ‘Can COVID-19 cause diabetes?.’ Nat Metab 3, 
123–125. https://doi.org/10.1038/s42255-020-00339-7.
13 Ingrid H.C.H.M. Philippens, Kinga P. Böszörményi, Jacqueline A. Wubben, Zahra C. 
Fagrouch, Nikki van Driel, Amber Q. Mayenburg, Diana Lozovagia, Eva Roos, Bernadette 
Schurink, Marianna Bugiani, Ronald E. Bontrop, Jinte Middeldorp, Willy M. Bogers, Li-
oe-Fee de Geus-Oei, Jan A.M. Langermans, Marieke A. Stammes, Babs E. Verstrepen, 
Ernst J. Verschoor. 2021. ‘SARS-CoV-2 causes brain inflammation and induces Lewy 
body formation in macaques.’ bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2021.02.23.432474.
14 Wenzel, J., Lampe, J., Müller-Fielitz, H. et al. 2021. ‘The SARS-CoV-2 main 
protease Mpro causes microvascular brain pathology by cleaving NEMO in brain 
endothelial cells.’ Nat Neurosci 24, 1522–1533. https://doi.org/10.1038/
s41593-021-00926-1.

https://www.etui.org/news/covid-19-occupational-disease-need-european-homogenisation
https://www.etui.org/news/covid-19-occupational-disease-need-european-homogenisation
https://doi.org/10.1038/s42255-020-00339-7
 https://doi.org/10.1101/2021.02.23.432474
https://doi.org/10.1038/s41593-021-00926-1
https://doi.org/10.1038/s41593-021-00926-1
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Във всеки случай обаче е необходимо да се отчетат не-
равномерните начини, по които се отразява епидемията 
на различни части от обществото. Както показва Никола 
Венков в статията си в този сборник, противоречивите 
политики по отношение на вируса, отразяват и усилват 
установените обществени неравенства, включително и в 
тяхното расистко измерение. Макар и да има известно от-
читане на това, че са налични „работници на първа линия“, 
рядко това се отнася до заетите в промишлеността, ма-
кар и практически рискът от заболяване при тях да е зна-
чително висок. Мерки като носене на маски са практически 
невъзможни за спазване, особено когато става дума за го-
рещи и препълнени помещения или за извършване на тежък 
физически труд. Често работници, с които разговаряхме, 
аргументират неносенето на маски като свободен избор, 
представяйки принудата като лично решение. Този фено-
мен се наблюдава и в случаи, когато не се носят предпазни 
средства и от преди пандемията, което отново може да се 
тълкува като трансформиране на наложения от работода-
телите висок риск като свобода.

Важно е да се схване, че самата епидемия по-скоро усил-
ва налични тенденции, а не задава нещо ново сама по себе 
си, както показват в статията си в този сборник Мадлен 
Николова и Неда Денева по отношение на българските бол-
ногледачки в Западна Европа и други трудови мигранти, 
занимаващи се с труд свързан с приватизацията на грижа-
та. Този момент е сред причините зад пренебрегването на 
опасността от вируса сред много хора, както и отказа от 
ваксини. Тук трябва да се търси и обяснение за често среща-
ното съмнение в политиците, които рязко са се загрижили 
за общественото здраве и благосъстояние, макар и никога 
преди това да не ги е интересувало. В същия смисъл можем 
да обясним и съмнението във ваксините: след като всичко 
в медицината се плаща, както споменахме, защо трябва да 
се вярва на безплатни ваксини? Както и обратното, насто-
яването на елитите, че пандемията представлява безпре-
цедентен разрив е да се твърди, че всичко преди и отвъд 
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нея в обществото е вървяло гладко, а всичко се е развалило 
само и единствено поради една историческа и природна слу-
чайнот – появата на новия коронавирус. Немалко хора у нас, 
скептични към ваксините, споделят за потресаващ опит с 
комерсиализацията на медицината в България, включител-
но за загинали близки; за искани огромни суми за процедури, 
които не са били медицински необходими, но са обогатява-
ли лекари; за извънредно грубо и безчувствено отношение. 
Тези разкази не могат да се пренебрегнат в обяснението на 
отказа от ваксинация, както и на общото недоверие в офи-
циалната (доколкото съществува непротиворечива така-
ва) реторика за вируса.

Опасността от зараза остава поредния риск, свързан 
с работата, наред с останалите здравни проблеми, които 
промишленият труд предизвиква, както и ниското запла-
щане, водещо до нездравословен начин на живот. Наред с 
това обаче пандемията е и поредният инструмент на ра-
ботодателите за сплашване и дисциплиниране на работе-
щите („Криза е!“), което допълнително усилва скептичното 
отношение в претенциите (макар и редки) на елитите, че 
въобще им пука за общественото здраве.

COVID-19 в публичния сектор 

Пандемията поставя въпроса не само за ролята на дър-
жавата в управлението на здравни кризи от такъв мащаб, 
но и за самата държава. Това не е случайно, тъй като мо-
дерната държава се ражда с мащабните епидемии. Опусто-
шенията от епидемичните огнища са играли решаваща роля 
за еволюцията на властовите режими. В нова книга, срав-
няваща британския и американския отговор на инфекциоз-
ните заболявания в XIX век, Чарлз Алън Маккой  разграничава 
екстензивна и интензивна държавна власт.15 Първото 
15 McCoy, Charles, A. 2020. Diseased States: Epidemic Control in Britain and 
the United States, First edition. Amherst, Mass.: University of Massachusetts 
Press.
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представлява страничното разширяване на държавната 
територия, постигнато чрез война и завоевание, докато 
последното е усилване на нейната власт. Има много начи-
ни да усилим мощта на държавата, но нито един толкова 
ефективен, колкото огнището на голямо заболяване, защо-
то управлението му изисква дълбоко проникване във все-
кидневието на гражданите. Избухването на епидемия от 
холера в Хамбург през 1892 г. е пример за това: холерата 
ознаменува края на laissez-faire режима на държавата-град и 
задълбочава централизацията на съвременната немска на-
ционална държава.16 В ретроспекция смъртоносните огни-
ща исторически са били терен за иновации в съвременните 
режими на власт.

Тежките епидемии, както показа Мишел Фуко, смазват 
формирането на съвременното капиталистическо упра-
вление.17 Тяхното ограничаване през ранната модерност 
илюстрира онова, което Фуко нарича „дисциплинарно обще-
ство“. Властта в този тип общество действа чрез при-
нуди и ограждания: образцовите пространства на заграж-
дението са училището, фабриката и затвора, които вече 
са интегрирани и синхронизирани вътре в обществото, а 
не изтиквани навън (в манастирите, заточението и т.н.). 
Фуко описва този процес през прехода от управлението на 
проказата, което изпъжда страдащите извън градовете, 
към това на бубонната чума, чрез карантина на болните и 
тези, за които има съмнения, че са „контактни“ в граници-
те на града. Новото управление на заразата се основава на 
изцяло нов институционален апарат, предназначен за съби-
ране на информация за „задържане“ на разпространението.

Но какво обяснява краткотрайното прибягване на „За-
пада“ към основната линия на защита на дисциплинарната 
модерност през 2020 г., когато всички условия за налагане 

16 Evans, Richard J. 2005. Death in Hamburg: Society and Politics in the 
Cholera Years. London: Penguin. 
17 Foucault, Michel. 1996. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New 
York: Vintage Books.
Foucault, Michel. 2009. Security, territory, population: lectures at the Collège 
de France, 1977 – 1978. New York: Picador/Palgrave Macmillan.
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на карантина бяха на лице: светкавично разпространява-
що се високо-инфекциозно заболяване със съвсем не незна-
чителна смъртност? Улика намираме в начина, който не-
олиберализмът оформи публичния отговор на епидемията 
(и несъразмерното влияние на бизнеса върху публичните 
мерки за справяне с нея). Технократските методи надделяха 
и изместиха класическите методи на дисциплинарната мо-
дерност (карантината) в името на краткосрочната печал-
ба и икономиката, защото постмодерният капитализъм не 
може да търпи дълги паузи. Вместо затваряне бяха разра-
ботени набор от технологии за отсяване на заразените от 
незаразените: трудна задача, като се има предвид безсимп-
томното разпространение на SARS-CoV-2. 

Онова, което се наблюдава в цял свят е, че повечето 
правителства или поне западните, са се отказали да се оп-
итват да унищожат COVID-19, а вместо това се опитват 
да го удържат в „допустими“ граници, в които цялото на-
селение ще се зарази, само че не едновременно, за да не се 
разпадне здравната система. Някои обаче се застъпват за 
пълна елиминация на вируса, като генетикът и молекулярен 
биолог от Станфордския университет Георги Маринов. Той 
осъжда абдикацията на държавата от главната ѝ роля да 
се грижи за здравето и благоденствието на подопечните 
си населения и възприема отказа от елиминация на вируса 
като разрив и скъсване с модерната държава и заменянето 
ѝ с такава, открито преследваща геноцидна политика.18 В 
свое интервю за БТА Маринов казва следното: 

Искам дебело да подчертая, че радикалното в 
случая не е елиминационната стратегия, а отка-
зът от нея. Елиминационната стратегия е под-
ходът към всяко опасно заразно заболяване от 
десетилетия насам и тя всъщност е една от де-
финиращите характеристики на модерната циви-
лизация ― от средата на 20-и век хората, живеещи 

18 Маринов, Георги. 2021. ‘Жертвите на коронавирусния пандемицид.’ 
Нови леви перспективи. 
http://novilevi.org/publications/publications/pandemicide.

http://novilevi.org/publications/publications/pandemicide
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в развитите държави в Европа, Северна Америка, 
Източна Азия и прочее, се радват на общо взето 
безметежно съществуване, освободени от грижа-
та за присъствието на опасни патогени в среда-
та около тях. За разлика от живеещите в т.нар. 
Трети свят, една от дефиниращите характерис-
тики на който е точно обратното ― широкото 
разпространение на такива патогени. Случилото 
се през последните 20 месеца представлява добро-
волно зачеркване на тези постижения и тотално 
цивилизационно сриване на всички държави, които 
са решили да „живеят с вируса“, към Третия свят.19

Тук отказът от елиминация на SARS-CoV-2 е знак за пълно 
скъсване с модерността на биополитическата държава и 
дори връщане към Средновековието: „Такъв ще бъде све-
тът, в който се „живее с Ковид“. Да, той няма да се свър-
ши, както не се свърши и когато в Свазиленд продължител-
ността на живота спадна от 60 на 40 години в резултат 
на ХИВ епидемията там. Но кой разумен човек би искал да 
живее с продължителност на живота от 40 години? Това 
буквално ни връща към Средновековието.“20 

Тук не се занимаваме с истинността на експертните 
оценки на Маринов относно твърде мрачния капацитет за 
еволюция на вируса. В случая ни интересува трактовката 
на COVID-19 като симптом за разрив (темпорален, цивили-
зационен, с природата, всякакъв). Нашата хипотеза е, че не 
е толкова разрив, колкото усилване на наследени „ентро-
пически“ процеси, отпушени в последните десетилетия от 
неолибералния завой. Ако има разрив, той е във възприя-
тието за нивата на занемаряване и разруха на публичните 
системи на модерната биополитика, защото вирусът на-
прави пренебрегването на кризите ѝ по-трудно. Тук, както 
споменахме, можем да потърсим и отговор на въпроса защо 
19 БТА. ‘Според молекулярен биолог SARS-CoV-2 няма да изчезне, освен 
ако не го унищожим активно.’ 2021. БТА. 
http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2504800.
20 Пак там.

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2504800?fbclid=IwAR14peARwFcXbsM2G005KSC71WLimLnL7KTIJDiCobPfRBhpgr3cH25eNxc
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хората отказват да се ваксинират (отвъд мързеливата ли-
берална интерпретационна писта, привиждаща само фал-
шивите новини и заблудени съзнания).

Сривът на доверие в здравната система не е от панде-
мията; COVID-19 само го усили до стратосферни нива. Спо-
ред доклад на СЗО от 2019 г. за Европа, България е страна-
та-членка с най-високи катастрофични нива на доплащания 
от страна на пациентите. Като разбираемо, най-голям е 
делът на хората с най-ниски доходи:

Свързано с това, България е и страната с най-болно 
население: у нас делът на хронично болните със сърдечни 
и автоимунни заболявания като диабет е огромен спрямо 
европейските нива. Например Евростат докладва, че у нас 
през 2019 г. в болница заради сърце са били приети 4697 на 
100,000 души – най-висок брой в ЕС21, а сърдечносъдовите 
заболявания са водеща причина за смъртта на десетки хиля-
ди българи годишно: 70,000 души през 2018 г. или 1075 души 
на 100,000, отново най-висок брой в целия ЕС.22

21 Eurostat. 2021. ‘Hospital discharge rates for in-patients with diseases of the 
circulatory system, 2019 (per 100 000 inhabitants).’ Eurostat. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=File:Hospital_discharge_rates_for_in-patients_with_diseases_of_
the_circulatory_system,_2019_(per_100_000_inhabitants).png.
22 Eurostat. 2021. ‘Causes of death ― diseases of the circulatory system, resi-
dents, 2018.’ Eurostat. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Hospital_discharge_rates_for_in-patients_with_diseases_of_the_circulatory_system,_2019_(per_100_000_inhabitants).png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Hospital_discharge_rates_for_in-patients_with_diseases_of_the_circulatory_system,_2019_(per_100_000_inhabitants).png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Hospital_discharge_rates_for_in-patients_with_diseases_of_the_circulatory_system,_2019_(per_100_000_inhabitants).png
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В този ред на мисли, циничният антиваксър не греши, 
когато отговаря на тъжните статистики, че България за 
пореден път е или първа, или втора по COVID-смъртност 
и последна по ваксинация, изтъквайки, че „ние сме първи 
по смъртност в света и без това, сега ли се загрижихте 
за нас?“. Той е само цинично примирен и не вярва, че нещо 
може да се направи. Всъщност много може да се направи, 
но условията за това, като организирана биополитическа 
държава на грижата, не са налични в момента и не изглеж-
да да бъдат налични в близко бъдеще (този текст е писан 
в контекста на трети парламентарни избори за 2021 г., 
когато в нито една политическа програма пандемията и 
кризата в здравната система не фигурират като основен 
приоритет), макар че новият коронавирус постави на маса-
та крещящата нужда от по-малко пазар и повече солидар-
ност. Само че както показват репортажи за обществени-
те и държавни структури на „фронтовата линия“, малко се 
прави да се подсилят класическите служби на карантината 
като РЗИ. Нека илюстрираме.

РЗИ е плод на оптимизацията (разбирай съкращения в 
състава и изпиляване на бюджети, особено разходи за труд) 
на две предхождащи я звена: РИОКОЗ (регионална инспекция 
по опазване и контрол на общественото здраве) и РЦЗ (реги-
онални центрове по здравеопазване). Последната оптимиза-
ция, обединила двете звена, е извършена през 2011 г., като в 
резултат са съкратени 440 души, а целият щат служители, 
отговорни за общественото здраве във всички 28 области, 
е 3500 души.23 РИОКОЗ има много интересна история. На-
следник е на ХЕИ, а историята може да се проследи до първа-
та карантинна служба, действала на българска територия, 
основана през 1830-те години от модернизиращата се Ос-
манска империя. С реформа през 2005 г. бившите ХЕИ-та 
(вече РИОКОЗ) се трансформират от здравни в администра-

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:-
Causes_of_death_%E2%80%94_diseases_of_the_circulatory_system,_resi-
dents,_2018.png.
23 Петков, Галин. 20211. ‘РЦЗ + РИОКОЗ = РЗИ.’ DoctorOnline.https://
www.doctoronline.bg/articles/3858/RCZ--RIOKOZ--RZI 
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тивни звена с по-скоро регулаторни функции върху бизнеса, 
отколкото активен контрол върху хигиенните условия и 
епидемиите.24 (Може да се каже, че ефикасната социалисти-
ческа политика по превенция и контрол над заразните за-
болявания е собствената си най-голяма пречка, доколкото 
институции като ХЕИ вече се считат за ненужни).

Новата българска държава през 1878 г. бърза да създа-
де свои здравни институции и една от първите е Нацио-
налният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), 
основан в 1881 г. Още в първите години на ХХ век младата 
държава създава бактериологичния (1901 г.) и противочум-
ния институт (1902 г.), а първите „хигиенически съвети“ за 
борба с епидемиите по места са още от 1903 г. и до 1917 са 
покрили 98% от населените места.25 Малко след това се съз-
дава Инспектората по маларията (1912 г.), чийто наследник 
е Институт за борба с маларията (1945 г.), по-късно заме-
нен от Института за народното здраве (1949 г.). Първото 
министерство на здравеопазването („на народното здра-
ве“) се създава през 1944 г., a Държавната санитарна ин-
спекция – през 1951 г. Здравето се превръща в raison d’etat, a 
профилактиката е главен инструмент на социалистическо-
то здравеопазване, което обяснява мащабното разгръщане 
на хигиенни звена, занимаващи се с елиминация на заразни-
те и епидемични заболявания.26 Такива са първите санепид 
24 Чипилева, Мария. 2005. ‘ХЕИ се преобразува от здравна в админи-
стративна инспекция.’ Дневник. 
ht tps://www.dnevnik.bg/bulgar ia/2005/01/04/79497_hei_se_
preobrazuva_ot_zdravna_v_administrativna/.
25 Панайотов, Филип. 1999. България: ХХ век. Алманах. София: ИК Труд. 
с. 482-4.
26 Христов, Момчил. 2013. Биополитическо конструиране на градското 
пространство: Изобретяване и усвояване на биополитически техники 
от индустриалния градски център”. Докторска дисертация. Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски“, с. 301. Ето какво разказва един 
здравен работник за просветителската си дейност сред дупнишки се-
ляни през петдесетте години: “Аз присъствувах, споделя той, на всяко 
проведено събрание [в различните селски махали]. Винаги се отделяше 
време и за мен да кажа нещо. В изказванията си винаги си служех с при-
мери от местния живот. Изнесох случая с едно дете, болно от брон-
хопневмония, доведено късно при мене и едва спасено в  околийската 
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(санитарно-епидемиологични) станции27, които се заемат 
с превенция на инфекциозните заболявания, на маларията 
(чрез пресушаване на мочурища), но също и с просветна дей-
ност.28 На тяхна основа през 1966 г. се създават 10 хигиен-
но-епидемиологични института, които елиминират мала-
рията (през 1965 г.), полиомиелита (1968 г.) и дифтерита 
(1971 г.).29 В по-периферни райони като Кърджали едва през 
социализма започват първите държавно-организирани уси-
лия по ликвидиране на широкоразпространени инфекциозни 
заболявания като коремен тиф, детски паралич, тетанус, 
туберкулоза, малария и други чрез основаване на санепид 
станции (предшественици на ХЕИ и днешното РЗИ).30 От 
този кратък исторически преглед трябва да стане ясно, че 
медицината и хигиената не са просто дялове от науката, 
а част от самата държавна тъкан. Кризата и разпадът им 

болница. Разобличавах (!) бабешките баяния и други някои суеверия. 
Свързвах заболяванията от чревни инфекции с немиенето на ръцете, с 
лошите нужници, с безразборно разхвърляните торове и др. Селяните 
ме слушаха с внимание, отрупваха ме с въпроси... В изказванията си 
те сами започнаха да изобличават и критикуват тези, които се зани-
маваха с баяния, врачувания и др... Един след друг последваха успехите 
(!). Залежалият тор беше изнесен вън от селата, дворовете се почис-
тиха, само за 15 дни във всички домакинства се изградиха санитарни 
нужници..., помийни ями, торища, настилки около кладенците.” (Хри-
стов, с. 383). Въвличането на хората в борбата със заразните патоге-
ни чрез здравна и санитарна просвета е главно условие за възможност 
за победа над епидемиите. В наши дни такова образование се счита 
за ненужно и българите потъват отново в предмодерен обскуранти-
зъм. Така според проучване на Евростат, 57% от хората в България 
изобщо не се интересуват от науката и дават най-висок процент 
грешки или “не знам” отговори на елементарни въпроси за болестите 
и лекарствата: Карабоев, Петър. 2021. ‘Не ми трябва да знам науч-
ни новини, казват 57% от българите.’. Дневник. https://www.dnevnik.
bg/sviat/2021/11/01/4272926_ne_mi_triabva_da_znam_nauchni_novini_
kazvat_57_ot/?ref=home_mainStory 
27 Апостолова, Р. 2020. ‘Епидемиологията трябва да бъде масово дви-
жение.’ DVersia. https://dversia.net/6006/epidemiologia-socialisam/ . 
28 Пак там, с. 382.
29 Панайотов, България… с. 486.
30 РЗИ Кърджали. 2011. ‘Етапи в историята на инспекцията.’ РЗИ Кър-
джали. https://rzi-kardjali.com/?page=%E8%F1%F2%EE%F0%E8%FF.
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днес, която коронавирусът само оголи и ускори, е криза на 
държавността в модерната ѝ форма. Нека погледнем как за-
немарените структури, наследници на първите карантинни 
и противоепидемични служби, се мъчат да се справят с ко-
видвълните.

Дори и в сегашния си окастрен състав, РЗИ е службата, 
натоварена със задачата по тестване, проследяване, каран-
тиниране, издаване предписания и, по думите на един до-
броволец, да оказва дори „психо-социална подкрепа“ и утеха 
на уплашените заболели.31 Обаче служителите на това тъй 
важно звено в борбата с вируса не достигат и са преуморе-
ни и РЗИ разчита на колеги от други дирекции и добровол-
ци32, за да може да осъществява по средно 2000 разговора 
на ден със заразени и контактни лица,33 докато нейни слу-
жители обикалят дискотеки, работещи в знак на протест34 
или проверяват за зелени сертификати. Масивите са не-
възможни за обработка и се натрупват за следващите дни, 
заедно с растящия брой нови случаи. Това води до трагико-
мични ситуации, в които РЗИ търси починал от COVID-19 
мъж, за да го уведоми, че карантината му е изтекла.35 По 
време на пиковете на вълните на заразата  служителите 

31 БНТ. ‘Служителите на РЗИ-София: Вече седми месец сме активно ан-
гажирани и преуморени.’ 2020. БНТ. 
https://bntnews.bg/news/sluzhitelite-na-rzi-sofiya-veche-sedmi-mesec-sme-
aktivno-angazhirani-i-preumoreni-1079947news.html.
32 БНТ. ‘Пик на новите случаи на COVID-19 в Пловдивска област. РЗИ тър-
си доброволци.’ 2021. БНТ. https://bntnews.bg/news/pik-na-novite-sluchai-
na-covid-19-v-plovdivska-oblast-rzi-tarsi-dobrovolci-1173102news.html 
33 Плачкова, Петя. 2021. ‘РЗИ няма капацитет за постоянни провер-
ки на мерките.’ БНР-Пловдив. https://bnr.bg/plovdiv/post/101547708/
slujitelite-na-rzi-provejdat-po-2000-razgovora-na-den 
34 БНР Стара Загора. РЗИ-Стара Загора проверява нощни заведения, 
нарушаващи мерките срещу Ковид-19 в областта.’ Радио-Стара За-
гора. 2021. https://bnr.bg/starazagora/post/101538491/rzi-stara-zagora-
proverava-noshtni-zavedenia-narushavashti-merkite-sreshtu-kovid-19-v-
oblastta.
35 Маринова, Диляна. 2021. ‘Абсурд: РЗИ търси починал от COVID-19, за 
да му прекрати карантината.’ Дунав мост. 
https://www.dunavmost.com/novini/absurd-rzi-tarsi-pochinal-ot-covid-19-
za-da-mu-prekrati-karantinata.
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на РЗИ, ако въобще се обадят, за да информират болните, 
че са карантинирани, го правят след десет и повече дни, 
а практически проверки по адреси не се извършват. Съ-
ществуват редица случаи, когато след заразени учители 
или ученици в училище, РЗИ изпращат експерт едва след 
дни и заявяват, че карантиниране не е необходимо, защото 
вече е твърде късно. За съжаление, такива случаи настрой-
ват хората срещу служителите на първа линия: типичен 
ефект на неолибералната оптимизация, в която по-малко 
на брой служители си вършат работата все по-изнервено 
и по-некачествено, настройвайки срещу себе си граждани-
те, които нямат друг досег с държавата, освен въпросни-
те служители. За отмъщение, гражданите започват да се 
съгласяват с още повече „оптимизация“, задълбочавайки 
процеса, довел до лошото обслужване на първо място. Тази 
неприятна, самозахранваща се динамика е ключът към раз-
бирането на устойчивостта на неолиберализма, дори и след 
като той получи смъртоносен репутационен удар с кризата 
от 2008 г. Неолибералната „малка държава“ и „оптимиза-
ция“ непрекъснато извиква и възпроизвежда собствените 
си основания и условия за възможност чрез подриването на 
материалните условия за доверието и добрите отношения 
между държава и граждани. Ситуацията с обществените 
служители е сходна с останалите в това, че коронакризата 
не създава собствено нови проблеми, а обостря вече налич-
ни такива, като в случая с ниското заплащане и сериозният 
дефицит на достатъчно кадри и технически средства, за 
да могат да изпълняват задълженията си адекватно. Наред 
с това, голям натиск към съкращаване, нагнетяване на ом-
раза срещу обществените служители, която идеологията 
за дигитализация (доминираща и на последните няколко из-
бори) подхранва. Както и при другите казуси, в публичните 
служби разпадът обслужва разпространението на вируса. 
Биополитиката никога не е работела ефективно само като 
управленски разум, налаган изцяло отдолу-нагоре. Най-го-
лемите ѝ успехи са били, когато е въвличала населението, 
в което се прицелва, като съучастник в прилагането, а не 
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само пасивен рецепиент, на новите мерки и хигиенни пра-
вила.36 При нашите нива на тотално разминаване между 
дневния ред на държава и мнозинство, след всички излъгани 
очаквания от 30 години насам, учудващо ли е, че население-
то губи търпение и не иска да го занимават с коронавирус 
и мерки? 

Заключение

От всичко изглежда, че държавите не просто са се от-
казали да се опитват да елиминират вируса. Тяхното пред-
ложение да се контролира в „допустими“ стойности де фак-
то зависи от способността на частния бизнес да създаде 
необходимите технологии за това. Тук не става дума само 
за това, че ваксините ще трябва да наваксват всеки нов 
вариант на вечно изпреварващият ги вирус, а и за техноло-
гиите и капацитета за контрол и проследяване. Особено в 
България РЗИ е тотално неспособна (в сегашния си недофи-
нансиран вид) да се справи дори на елементарно ниво, здрав-
ната система издиша, а политиците и институциите се 
занимават основно с това да прехвърлят отговорността 
на отделните граждани, включително чрез свеждането на 
ваксините – единственият ни познат способ за постигане 
на колективен имунитет – до индивидуализираща техника 
за самопомощ и лична отговорност. Само че тук подхо-
дът към всеобщия проблем на пандемията през призмата 
за личната отговорност среща своето отрицание в отказа 
от ваксинация, подчиняващ се именно на същата логика на 
„всеки сам си преценя“. Защото не беше ли ваксинацията 
поставена още в самото начало на основата на информира-
ния и свободен потребителски избор, сякаш избираме между 
марки паста за зъби, а не между технологии, които почти 
нямаме компетенциите да разбираме? При това положение 
на какви основания обвиняваме хората, които избраха да не 
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се ваксинират? Никой не е длъжен да знае за вируси и вак-
сини. Загрижени от резкия възход на националисти-ковид-
скептици, либералните експерти приписват конспирации-
те за ваксините и вируса на активността на руски тролове 
в социалните мрежи, пропускайки нестихващите участия 
на доц. Мангъров и проф. Чорбанов в мейнстрийм медии-
те, откъдето се информира мнозинството от българските 
граждани за пандемията.

В тази патова ситуация, в която либералната докса за 
личната отговорност към собственото здраве произвежда 
собственото си смъртоносно отрицание, какво би могло да 
спре касапницата и наличен ли е колективният субект, спо-
собен да го осъществи? Този въпрос мотивира не само на-
стоящето въведение, но и начинанието зад целия сборник. 
Не за първи път политическите и икономически елити са го-
тови да жертват здравето и живота на безчет милиони в 
името на печалбата. Коронакризата се насложи върху тази 
с климатичните промени. Жалкият отговор на пандемията 
следва вече утъпкания път на адаптацията към настъпва-
щия климатичен апокалипс въпреки все по-голямата жесто-
кост, с която той прави всички обещания и ангажименти за 
спиране на затоплянето до 1.5 С на пух и прах.

Все пак са налични и позитивни тенденции за прогресив-
ни реформи, задвижвани от нови, транснационални коалиции 
между синдикатите, работниците и социалните движения, 
както показва и Маркус Кьок в статията си в този сборник. 
В този ред на мисли, не бива да забравяме, че най-мрачно е 
преди зазоряване.
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образование по време на 
неолиберална пандемия

Таня  Орбова

Пандемията от COVID-19 задейства верижна реакция 
от кризи в различни обществени сфери. Често публично се 
говори за ефектите от COVID-19 тъкмо в термините на 
отделни кризи – здравна, икономическа, социална, образова-
телна и т.н. Една след друга, като падащи плочки домино, 
кризите разкриват крехката структура на институциите, 
засегнати от пандемията. Те бяха проядени отвътре след 
дългите години на политики на строги икономии на социал-
ни плащания и услуги, както и от неолибералната комерсиа-
лизация на здравеопазването, образованието и социалното 
подпомагане много преди вирусът да достигне България. В 
публичното пространство COVID-19 се представя често 
като единствената причина за проблемите от началото на 
епидемията. Но вирусът сам по себе си няма предзададен 
брой жертви. Неговата вирулентност и предизвиканата 
от него смъртност зависят и от това доколко устойчи-
ви са социалните системи, с които се среща. За бързата 
смърт на хиляди хора е отговорен не само вирусът, но и 
бавната смърт на жизненоважни институции. Ако съдим по 
развитието на пандемията досега, виждаме, че дори „мощ-
ният“ Запад се провали в овладяването ѝ. Болниците в цяла 
западна Европа бяха подложени на сериозно изпитание. А 
България се оказа най-зловещият пример, въпреки уверение-
то на редица министри, редовни и служебни, че „болниците 
удържат на натиска“. Статистиката показва, че това да-
леч не е така.1 България оглавява световната класация по 
1 По данни на Worldometer България се нарежда на второ място след 
Перу по показателя брой смъртни случаи на милион население https://
www.worldometers.info/coronavirus/.

https://www.worldometers.info/coronavirus/.
https://www.worldometers.info/coronavirus/.


36

смъртност от COVID-19, а данните за т. нар. „излишната 
смъртност“2 допълват отчайващата равносметка, че Бъл-
гария е едно от най-благоприятните места за разгръщане-
то на смъртоносния потенциал на вируса.

Това поставя един неотложен въпрос. Какви са причи-
ните ключовите социални институции да са в това със-
тояние? Кои са принципите на тяхното управление? Какво 
ги направи толкова уязвими към новия коронавирус? Често 
вината за тежката ситуация се хвърля върху обикновените 
граждани, които „не вярват в епидемията“, „не са доста-
тъчно дисциплинирани“, „не одобряват мерките“ и прочие. 
Но за да се стигне до ситуацията „всеки сам си преценя“ е 
изминат дълъг път през последните 30 години. Път на де-
легитимиране на всички институции, подронването на ав-
торитета и значимостта им и най-вече подсигуряването 
на тяхната абсолютна дисфункционалност. Какви обаче са 
причините за това тяхно състояние?

В този текст ще се опитам да покажа как се управлява-
ше епидемията в образователния сектор през 2020 и 2021 г.  
Спирам се тъкмо на образованието, тъй като училищата, 
наред с болниците, бяха ключовите институции във фоку-
са на неовладяването на заразата. Много учители загубиха 
живота си: по думите на министър Денков3 над 100 само за 
2020 г., но на практика броят може да се окаже и по-голям, 
2 Данните на Националния статистически институт за умирания-
та в България сочат почти 100% повишаване на смъртните случаи 
на седмична база по време на пикът на вълните. https://nsi.bg/bg/
content/18121/basic-page/%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0
%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%-
B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8. Подобно увеличаване на смъртни-
те случаи спрямо периода 2016-2019 г. се наблюдава във всички страни 
от Европейския съюз, но данните за България са сред най-високите. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_
mortality_-_statistics#Excess_mortality_in_the_European_Union_between_
January_2020_and_October_2021.
3 Денят започва с Георги Любенов. 2021. ‘След първия звънец – за обра-
зованието и политиката говори министър Николай Денков.’ БНТ. 
https://bnt.bg/news/sled-parviya-zvanec-za-obrazovanieto-i-politikata-
govori-ministar-nikolai-denkov-298426news.html.

https://nsi.bg/bg/content/18121/basic-page/%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://nsi.bg/bg/content/18121/basic-page/%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://nsi.bg/bg/content/18121/basic-page/%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://nsi.bg/bg/content/18121/basic-page/%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://nsi.bg/bg/content/18121/basic-page/%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics#Excess_mortality_in_the_European_Union_between_January_2020_and_October_2021
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics#Excess_mortality_in_the_European_Union_between_January_2020_and_October_2021
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics#Excess_mortality_in_the_European_Union_between_January_2020_and_October_2021
https://bnt.bg/news/sled-parviya-zvanec-za-obrazovanieto-i-politikata-govori-ministar-nikolai-denkov-298426news.html
https://bnt.bg/news/sled-parviya-zvanec-za-obrazovanieto-i-politikata-govori-ministar-nikolai-denkov-298426news.html
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тъй като подобна статистика не е достъпна. В социални-
те мрежи се появиха групи, настояващи за „безопасно об-
разование“, заговори се за прекатегоризация на учителския 
труд и пр. Наред с това изглеждаше сякаш проблемите в об-
разованието са причинени изцяло от преминаването в дис-
танционно обучение. В този текст ще се опитам да преми-
на отвъд клишираните и „готови“ отговори и позиции по 
отношение на образованието в контекста на пандемията, 
тъй като те създават представата за противопоставяне 
между тези „за“ и тези „против“ онлайн обучението, между 
„вярващите“ във вируса и „невярващите“. Тези елементар-
ни опозиции далеч не държат сметка защо изобщо се стига 
до подобни напрежения.

Ще говоря тъкмо за образованието, защото се опирам и 
на собствения си опит като учителка през последните две 
години. На база на погледа ми „отвътре“ ще маркирам някои 
основни принципи, залегнали в управлението на образова-
нието. Струва ми се обаче, че сходни проблеми на тези в 
образованието могат да бъдат открити и в другите соци-
ални сфери. Работещите в болниците, здравните инспек-
ции, агенциите за социално подпомагане, също както тези 
в училищата, са оставени да се справят сами с оскъдните 
си бюджети, от които се изплащат мизерни заплати и во-
дят до унизителни условия на труд. От друга страна, към 
тях има неимоверни изисквания и очаквания да се борят с 
пандемията – да се справят с натиска на болните, безра-
ботните или онлайн технологиите без особена помощ от 
държавата. Не е изненадващо, че в тази патологична си-
туация работещите в социалните сфери обикновено въз-
приемат посланието „оправяйте се сами“ съвсем буквално, 
напускайки работа. Това се случи и в много болници – меди-
цинският персонал масово напуска. Не са изключение случаи, 
в които се търсят доброволци за болници, дори да са без 
медицинско образование, за РЗИ (понеже няма кой да просле-
дява контактни и болни лица), за училища (понеже няма кой 
да тества учениците). Но щом няма желаещи да извърш-
ват този труд срещу заплащане, търсенето на доброволци 
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единствено показва невероятния крах на цялата система. 
Разбира се, щом работещите са оставени без адекватни ус-
ловия на труд и без достойно заплащане, тези, които раз-
читат на публичните грижи, са също не по-малко изоста-
вени да се оправят сами – сами да заплатят или доплатят 
лечението си, сами да си намерят работа, сами да осигурят 
на децата си скъпи учебници или още по-скъпите устрой-
ства, на които да учат, сами да ремонтират класната стая 
или да платят за охрана на училището, сами да заплатят 
теста си за COVID-19 на стойност една пета минимална 
заплата.4 В страна като България, където над 80% от хора-
та получават под средната заплата, която дори не стига за 
задоволяване на най-базови потребности, подобно масово 
изоставяне на гражданите от държавата е пагубно. Това 
изоставяне не се случи за един ден и не новият коронавирус 
е виновен за него. Пандемията усили много от тлеещите 
проблеми, но тя не е причинител, а само върхът на един ог-
ромен айсберг.

Големият скок напред или за „иновациите“ в 
образованието

Първото затваряне на училищата през март 2020 г. се 
случи сякаш решително и бързо. Но това решение не дойде 
от Министерството на образованието, а от това на здра-
веопазването. На фона на неизвестния размер на заплахата 
от COVID-19 и това, че тогава общественото въображе-
ние трудно можеше да си представи продължителност на 
епидемията повече от няколко седмици, затварянето на 
училищата не изглеждаше нещо твърде неприемливо. Гри-
пните ваканции не са необичайни и се прилагат като мярка 
4 Такъв беше случаят в Испанската гимназия в София в края на ноември 
2021г., когато родителите платиха тестовете, за да могат децата 
им да се върнат в училище и то с помощта на частна лаборатория: 
https://btvnovinite.bg/bulgaria/uchenici-ot-ispanskata-gimnazija-v-sofija-se-
vrashtat-prisastveno-v-klas.html.

https://btvnovinite.bg/bulgaria/uchenici-ot-ispanskata-gimnazija-v-sofija-se-vrashtat-prisastveno-v-klas.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/uchenici-ot-ispanskata-gimnazija-v-sofija-se-vrashtat-prisastveno-v-klas.html
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за овладяване на вирусни заболявания всяка година. Необи-
чайното в случая беше призивът на министъра на образова-
нието Красимир Вълчев от 13 март 2020 г., който заяви, че 
„сега е моментът да направим по-голяма крачка, всяка криза 
е и възможност. Ще стартираме с електронното обучение 
още от понеделник“. Така се положи началото на навлиза-
нето на така нареченото ОРЕС – обучение от разстояние 
в електронна среда, мечтата на почти всяка неолиберална 
„визия за образование“ – да се комбинират образователни 
иновации и дигитализация. Не беше вариант нито удължа-
ването на учебната година, нито други решения, които да 
компенсират пропуските. Министерството беше уверено, 
че училищата могат веднага да се адаптират, така сякаш 
въвеждането на нов тип форма на обучение е нещо съвсем 
лесно за изпълнение. Първите месеци от епидемията бяха 
едновременно плашещи, но и пълни със странен оптимизъм. 
Лекарите бяха аплодирани от балконите, а учителите пред-
извикваха възхищение за „иновативните“ им способности 
в дигитална среда. Министър Вълчев не пропускаше да от-
бележи колко ефективно се провеждат часовете онлайн. Но 
как точно се случи това преминаване и за чия сметка?

Министерство на образованието не счете за нужно да 
подкрепи училищата и семействата финансово, за да извър-
шат прехода, сякаш той не изискваше нито средства, нито 
усилия. Изобщо не се постави въпроса, дали училищата раз-
полагат с достатъчен брой компютри за ползване от уче-
ници и учители. А компютри в училищата са нужни и без да 
има онлайн обучение, най-малкото поради въвеждането на 
електронни дневници. В училището, в което работих, прак-
тиката беше учениците от всеки клас да събират пари, за да 
си купят лаптоп на класа, който да се използва от учителите 
по време на час, а от учениците – в междучасието. Повечето 
от компютрите закупени по този начин бяха в лошо състоя-
ние, обикновено втора ръка. Тоест, преди каквото и да е дис-
танционно обучение, техниката, с която разполагат някои 
от училищата, вече беше стара и недостатъчна и продължа-
ва да бъде такава две години след началото на пандемията.
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В резултат на това родители и учители се втурнаха да 
купуват скъпи устройства, тъй като повечето деца (осо-
бено в по-ранните етапи на образование) не притежават 
личен компютър. Прекъсванията в световните вериги на 
доставки, както и повишеното търсене, допълнително 
увеличиха цените на устройствата и ги направиха още 
по-недостъпни. Поради това в началото на епидемията ро-
дители и учители направиха може би една от най-големите 
инвестиции в образователния сектор, за да продължи той 
да функционира. Въпреки тези индивидуални усилия обаче, 
огромен брой деца останаха извън обхвата на дигиталното 
обучение.5 Различни неправителствени организации правиха 
кампании за набиране на стари устройства, които да дарят 
на деца, които не могат да си позволят такива. Много други 
учеха и продължават да учат от телефоните си, които в 
очите на МОН са нормално средство за ОРЕС.

С второто условие, за да има онлайн обучение – интер-
нет – нещата не изглеждат по-добре. Колко ученици разпо-
лагат с достатъчно добра връзка или дори ток, не беше и 
продължава да не е грижа на управляващите образованието. 
На учителите беше обещана определена сума на месец, за да 
покриват разходите си за интернет, но тези суми в послед-
ствие бяха намалени. Учителите трябваше да попълват 
унизителни декларации с изчисления за месеци назад колко 
точно часа на месец са имали онлайн обучение, за да не би 
министерството да им заплати два лева повече. В крайна 
сметка, повечето учители така и не получиха обещаната 
компенсация. И ако на някой му се струва, че това не е осо-
бено значим проблем, тъй като всеки плаща за интернет у 
дома, трябва да кажа, че сметките за мобилен интернет, 
които платиха огромен брой учители по време на „хибрид-
ните“ форми на редуване на ученици присъствено и онлайн, 
бяха доста солени – колеги споделяха за големи суми, които 
са платили. Това се случи, тъй като в сградите на много 
5 Това се признава дори в доклад изготвен от служебното правител-
ство през юли 2021 г., в който се посочва че „към средата на юли т.г. 
43 хил. ученици все още не разполагат с устройство, а 34 хил. деца 
нямат интернет“. https://www.mon.bg/bg/news/4268.

https://www.mon.bg/bg/news/4268


41

училища интернет връзката е или изключително лоша, или 
отсъства и на учителите се наложи да ползват завишените 
цени за интернет през мобилните си телефони. Често ко-
леги отказваха да ползват личните си устройства и интер-
нет в училище. Това, от своя страна, доведе до конфликт 
с родители, които възприемаха поведението на учителите 
като дискриминация или нарочно ощетяване на учениците, 
избрали да останат в дистанционно обучение, докато съу-
чениците им учат присъствено.

На практика обаче самата дистанционна форма е из-
ключваща и лишава учениците от образование. Още преди 
второто затваряне на училищата през ноември 2020 г. на 
педагогически съвет се взе решение да се позволи на уче-
ник, страдащ от тежка депресия, да не идва на училище, а 
да присъства в час „от разстояние“, което намали шансо-
вете му да се върне в училище. Друга ученичка, страдаща 
от придружаващо заболяване, също остана вкъщи по меди-
цински причини. За нея по-късно разбрахме, че по време на 
„обучението от разстояние“ работи в МакДоналдс. С други 
думи, появата на „хибридното“ или „синхронно“ образова-
ние е нова форма на изключване от образователния процес, 
подобна на самостоятелната форма на обучение. Тя навлезе 
в наредбите на министерството и се институционализира 
като официална, въпреки че реално е крайно неефективна и 
на практика поставя учителите в невъзможни за препода-
ване условия – едновременно в пълна класната стая и два-
ма-трима вкъщи пред компютъра.

На трето място, преминаването към дигитално об-
разование в началото на пандемията се случи без ясни на-
пътствия от Министерството на образованието. Как да 
се организира дигиталното обучение, какви платформи да 
се ползват? Това доведе до една абсолютна стихийност на 
преподаването – изпращане на учебния материал по имейл, 
групови чатове, записани предварително видео уроци и про-
чие. В някои училища дори самите ученици избраха плат-
форма, използвана предимно за компютърни игри, която 
те самите администрират, докато учителите се научат 
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да я използват. За дигитализацията се смята, че спестява 
труд, понижава разходи, че учителите искат да излизат в 
онлайн обучение, понеже работят по-малко и други подоб-
ни. Но количеството труд далеч не е по-малко, а повече. 
Училищата рядко разполагат с достатъчен бюджет да на-
емат системни администратори, които да поемат труда 
по управлението на дигиталните платформи. Поради това 
този труд се изсипва като допълнителни задължения върху 
самите учители. Освен това през последните две учебни 
години учители бяха принуждавани да прекратят болничния 
си и да работят болни с аргумента, че преподават онлайн. 
Мои болни колеги по молба на ръководството дори взимаха 
часовете си от вкъщи като прожектират видео на дъската 
в класната стая в периодите на присъствено обучение. На 
много учители се наложи да работят по време на боледува-
нето си от COVID-19, включително и на мен, поради липса 
на учители, които да ги заместват и желанието учениците 
да не изпускат материал. С други думи, учителите далеч не 
работеха по-малко по време на дистанционното обучение. 
То крие проблемите на всеки „дом, превърнат в офис“ – нови 
форми на експлоатация, потъпкване на трудови права и 
удължаване на работното време.

Въпросната „по-голяма“ крачка, за която министър Въл-
чев говореше, се оказа крачка назад за хиляди ученици. Освен 
това тази „иновация“ не беше усилие на министерството, 
а се случи на гърба на учители, родители и ученици, тъй 
като министерството отдавна е забравило какво пише в 
конституцията на Република България по този повод, макар 
тя често да се споменава в други контексти – а именно, че 
образованието е право на всеки, че е безплатно и че държа-
вата е длъжна да създава и финансира училища. Това, че те 
са станали виртуални, не би следвало да промени този факт. 
Защо липсата на допълнителни средства за училищата не 
изглежда като проблем дори в условия на пандемия, е въпрос 
с дълга предистория, на която ще се спра след малко. Оче-
видно държавата нямаше проблем с това да дарява пари на 
бизнеса, а цялото общество да бъде постоянно занимавано 
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със страданията на собствениците на кръчми и барове. Но 
тук само ще спомена, че на училищната институция отдав-
на се гледа като на отговорна за своето финансово състоя-
ние. Тя трябва сама да „менажира“ оскъдните си средства, 
да печели проекти за подобряване на битовите условия, да 
събира пари от ученици и родители, за да финансира обра-
зователни и ремонтни дейности – от ксерокопирането на 
класни работи до цикленето на паркета, пребоядисването и 
лаптопа. Тази логика важи с пълна сила и за висшето обра-
зование. Както заяви и Николай Денков (тогава служебен, а 
вече редовен министър на образованието) по повод на иска-
не на студентите за намаляване на размера на семестриал-
ните такси – „за качествено образование трябва да се пла-
ща“, затвърждавайки противоречащата на конституцията 
идея, че образованието е стока, а не право.

Децентрализацията или за политиката „всеки 
сам си преценя“

С всички проблеми в създаването на адекватни усло-
вия по време на пандемията и на фона на липсата на други 
мерки, които да възпрепятстват повторното затваряне 
на училищата на прага на учебната 2020/2021 година, дис-
танционното обучение се оказа ключово за овладяването 
на вълните на заразата. През септември/октомври 2020 г. 
министерството на образованието далеч не беше толко-
ва решително в прилагането на тази или други мерки като 
носенето на маски в час или тестването на учениците. В 
началото на новата учебна година на теория бяха взети 
мерки, но на практика не се спазваха и до голяма степен 
липсваха условия за това. По това време COVID-19 вече се 
беше превърнал във въпрос на религиозна вяра, до голяма 
степен поради легитимирането на два различни щаба от 
правителството на Борисов през 2020 г., които предлагаха 
на хората две противоречиви версии по въпроса.
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В този контекст Министерството на образование-
то, за разлика от по-ранната възхвала на дистанционното 
обучение, уверяваше гражданите, че няма да се затварят 
училищата, но и не предприе нищо, за да предотврати за-
тварянето. Карантинирането на ученици и класове почти 
отсъстваше на фона на липсата на тестване, за което се 
заговори едва година по-късно като компромис при въвеж-
дането на зелените сертификати. Спазването на дистан-
ция в класната стаи беше невъзможно и рядко се носеха мас-
ки в коридорите. Не се извършваше добра дезинфекция на 
помещенията в много училища, тъй като за нея се изискват 
средства. Проверки от регионалните здравни инспекции 
почти нямаше, а когато се случваха, завършваха с преду-
преждение или глоба за училището. Училищните ръковод-
ства, от своя страна, заплашваха да глобяват дежурните 
учители при установено неспазване на мерките от учени-
ците. Иначе казано, наблюдавахме постоянно прехвърляне 
на отговорността – от държавата към училищата, от учи-
лищните ръководства към учителите, от учителите към 
родителите и т.н.

На този фон не се повдигна сериозно и въпроса за хигиен-
ните условия в училищата. Този наболял от години проблем, 
засягащ санитарните помещения, е във фокуса на неправи-
телствени организации като Национална мрежа за децата 
(НМД) още от 2010 г. По данни на НМД6 над 70% от децата 
не използват училищните тоалетни поради лошото им със-
тояние. В училищата често липсва и сапун, а тоалетна хар-
тия изобщо няма. За едно десетилетие този проблем още не 
е решен, а по време на пандемия е още по-застрашаващ об-
щественото здраве. В София 60%7 от училищните тоалет-
ни не са ремонтирани. Това стана ясно след като Софийска 
община инициира през 2020 г. програмата „София избира“8 
за финансиране на проекти, предложени от граждани. Идея-
6 http://wc.nmd.bg/ 
7 Гайдарова, Г. 2021. ‘В 60% от училищата в София не са ремонтирани 
тоалетните.’ БНТ. https://bntnews.bg/news/v-60-ot-uchilishtata-v-sofiya-
ne-sa-remontirani-toaletnite-1104062news.html.
8 София избира: https://www.sofia.bg/en/sofia-izbira

http://wc.nmd.bg/
https://bntnews.bg/news/v-60-ot-uchilishtata-v-sofiya-ne-sa-remontirani-toaletnite-1104062news.html
https://bntnews.bg/news/v-60-ot-uchilishtata-v-sofiya-ne-sa-remontirani-toaletnite-1104062news.html
https://www.sofia.bg/en/sofia-izbira


45

та за програмата е на кмета на София Йорданка Фандъкова 
и има за цел подобряване на градската среда чрез проекти, 
предложени от гражданите и избрани от тях с гласуване. 
Така проектът за свръхнеобходимите ремонти в училища-
та за осигуряване на елементарни хигиенни условия се оказа 
в конкуренция с други проекти като „атракцион – издигане 
с огромен хелиев балон, предлагащ спиращи дъха гледки от 
София“, „кемпер-алея в кв. „Горна баня“, „нова организация 
на движението на кръстовището на бул. „Черни връх“ и ул. 
„Хенрих Ибсен“/ул. „Сребърна“ и др. Все пак с мнозинство 
спечели проектът за училищните тоалетни „София избира 
децата“, но фактът, че решението на толкова същностен 
проблем трябва да бъде инициирано от граждани и подложе-
но на гласуване, е меко казано унизителен.

Неглижирането на ситуацията доведе до масово раз-
пространение на новия коронавирус в училищата. Само за 
няколко седмици през ноември 2020 г. от болестта заги-
наха над 20 учители, а много други прекараха заболяването 
тежко, рискувайки доживотна инвалидизация. Учителите 
бяха на прага на силите си поради извънредните замества-
ния на болни колеги. Но вместо да се вземе решение за за-
тваряне, министерствата (независимо дали това на ГЕРБ 
през 2020 г., последвалите служебни или новото редовно 
от края на 2021 г.) продължиха да настояват за „локални 
мерки“. По този начин бе утвърдена логиката на прехвър-
лянето на отговорността, която споменах. Така през пър-
вата по-сериозна вълна през 2020 г. се стигна до абсурдни 
ситуации, при които учителите гласуваха сами на педаго-
гически съвет дали учениците да носят маски в час или не. 
През цялата учебна 2020/2021 година се провеждаха анке-
ти измежду педагогическия персонал като например „за или 
против доброволното еднократното тестване“. Въведе се 
възможността при определени условия учениците да учат 
дистанционно, докато съучениците им учат присъствено 
(което на практика изключва деца от образователния про-
цес, тъй като в училищата липсва техника, с която подобно 
„ хибридно“ образование да се осъществява пълноценно). Въ-
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веде се и възможност всяко училище да взима самó решения-
та за преминаване към онлайн-обучение при определен брой 
карантинирани ученици. Но на фона на липсата на тестване 
и карантиниране, разбира се, малко училища изобщо се въз-
ползваха от тази възможност. В крайна сметка училищата 
бяха затворени, но тази отговорност отново беше прех-
върлена, този път обаче на местната власт.

Във всеки един аспект от управлението на кризата в 
училищата министерството следваше логиката на децен-
трализацията. Отговорността за общественото здраве 
се прехвърляше от централната власт към местната, от 
местната към директорите на училищата, от директорите 
към учителите и родителите. Прякодемократичното упра-
вление на пандемията доведе до пускане на анкети за почти 
всеки епидемиологичен въпрос с цел да се проучат „общест-
вените нагласи“ и това не се промени дори след три големи 
вълни на вируса. Позоваването на „общественото мнение“ 
от страна на редица правителства (независимо дали на 
ГЕРБ или последвалите го), разбира се, не бе провокирано от 
самоцелната вяра в демокрацията, а от стремежа да избя-
гат от и да прехвърлят отговорността към други. В нача-
лото на вече трета дистанционна учебна година министър 
Николай Денков просто констатира, че „обществото не е 
готово за мерки“, измъквайки се от отговорност за собст-
веното си бездействие във връзка с пандемията. Политика, 
в която водещ принцип е мотото „съдбата на давещите се 
е в ръцете на самите давещи се“, продължава да се води с 
пълна сила и по отношение на зелените сертификати. Уче-
ниците могат да се върнат в час, но само ако се намерят 
родители, които да извършват тестването. Могат да се 
върнат по-големите ученици, ако училищата осигурят сами 
средства за тестването си. Могат да се върнат, ако ро-
дителите осигурят зелени сертификати на учениците. 
За всички тези ако-та правителството не положи почти 
никакви усилия, за да се превърнат в реална възможност. 
„Ниското обществено съзнание“, което министър Денков 
заклейми, не беше по никакъв начин прочетено като недо-
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волство срещу невъзможността училищата и родителите 
да се справят с решението на глобалната пандемия сами. 
Как родителите да са „за“ затваряне на училищата, след 
като работодателите не им позволяват да отсъстват от 
работа? Как да са „за“ тестване, след като най-вероятно 
трябва да платят за тест в частни лаборатории на дете-
то си от собствения джоб? Как директорите да осигурят 
тестове от бюджетите, които не стигат нито за запла-
ти, нито дори за ремонт на тоалетната? Отговорите на 
тези въпроси отнеха доста време на министерството, за 
да реагира и да осигури така необходимите тестове. За да 
сме точни – една година и девет месеца след първия регис-
триран случай на Covid-19 в България.

Образование на пазарен принцип 

Принципът на децентрализацията, водещ в управление-
то на пандемията, далеч не е нов феномен в българското 
образование. До голяма степен той беше заложен с въвеж-
дането на делегираните бюджети още през 2007 година, с 
които училищата се сдобиха с финансова „независимост“, 
т.е. сами да се справят с издръжката си, както и с пови-
шаването на заплатите в сектора, за което настояваха 
учителите по време на най-голямата стачка (през 2007 г.) 
в историята на България след 1989 година. С този си ход 
Министерството на образованието също се сдоби с „неза-
висимост“, под формата на оттегляне от отговорност за 
финансовото състояние на училищата и стоварвайки тази 
отговорност върху директорите, превърнати вече в „ме-
ниджъри“. В основата на този начин на финансиране стои 
т.нар. принцип „парите следват ученика“, принуждаващ 
училищата да се конкурират помежду си за брой ученици. 
Това доведе до масово преструктуриране на образованието 
– по-голям брой ученици в паралелките, изкуствено повиша-
ване на броя на учениците, нови профили (като разкриване-
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то на „предприемачески“ профил в езикови гимназии), които 
да привлекат ученици. Равносметката от това преструк-
туриране са две основни тенденции – масово закриване на 
училища9 и сериозно влошаване на качеството на образова-
нието. Ако за първата тенденция свидетелства фактът, 
че само през 2008 г. са закрити 300 общообразователни 
училища или общо 523 за периода от 2008 до 2020 г., то за 
втората свидетелстват учителите с дълъг опит в систе-
мата, които често споделят в разговори в междучасията 
наблюденията си върху практическия ефект от реформи-
те върху качеството. На тези наблюдения, за съжаление, 
често не се обръща внимание, тъй като авторитетът на 
учителите систематично е подронван. Те са смятани за не-
способни да се адаптират към „новото поколение“, недос-
татъчно „иновативни“ и прочие. Вместо да се обърне се-
риозно внимание на причините за проблемите, пред които 
се изправят те – от смартфоните в час, през нивата на аг-
ресия, до неимоверна натовареност и стрес – политиките 
по отношение на учителския труд се изчерпват до превръ-
щането на учителите в ученици чрез ежегодни квалифика-
ционни курсове. Министерството заплаща огромни суми на 
частни фирми, за да обучават педагозите как да се справят 
с „талантливи деца“ или как да използват онлайн платфор-
ми. Понякога „обучителите“ нямат дори и един ден опит в 
училище. Практически „обученията“ се състоят в гледане 
на неолиберални Tedx лекции. По време на въпросните „обу-
чения“ (чрез пускане на клипчета и PowerPoint презентации, 
издържани в псевдозабавен корпоративен стил) основен 
обяснителен мотив за предполагаемата неспособност на 
българите да са предприемчиви и иновативни, очаквано, е 
социалистическото минало.

Разбира се, причините за ниското качество на образо-
вание са комплексни. Делегираните бюджети или спомена-
тите обучения, практически машина за кражба на публич-
ни средства, са само част от проблема и не го изчерпват. 
9 НСИ. ‘Основни статистически характеристики на образованието 
през 2008 година.’ https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/
Education08.pdf

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Education08.pdf
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Education08.pdf


49

През последната година, по време на трите предизборни 
кампании, партиите масово се обявиха против делегира-
ните бюджети, без да предлагат ясна реална алтернати-
ва. Визиите им за образованието по-скоро задълбочават 
образователната криза, тъй като не премахват принципа 
на конкуренцията, а само изменят неговия образ. Вместо 
„брой ученици“ се предлагаше училищата да се финансират 
на базата на „качество“ на образованието, разбирано обаче 
в термини на познатите идеологеми – „иновации“ и „диги-
тализация“ в служба на бизнеса. В коалиционното споразу-
мение от 10.12.2021 г. между „Продължаваме промяната“, 
БСП, ИТН и „Демократична България“ дори се предлага „усъ-
вършенстване на формулата за финансиране на училищата 
с добавен компонент от оценката на добавената стой-
ност.“10 Как ще се изчислява тази „добавена стойност“ 
и какво представлява тя, разбира се, не е ясно. Но едно е 
сигурно, предвижданите промени в образованието не про-
менят нито принципа на конкуренция, нито основната му 
насоченост към подчинение на интересите на бизнеса.

Поради това изглежда, че третата тенденция в образо-
ванието ще продължава да се задълбочава – неравенствата 
между училищата, които втвърдяват неравенствата меж-
ду децата и възпроизвеждат обществените неравенства. 
Деленето на училищата на „елитни“ и „пропаднали“ ще про-
дължава да съществува, без значение дали средствата ще 
се разпределят на принципа „парите следват ученика“ или 
„парите следват качеството“. И в двата случая едни учили-
ща се привилегироват за сметка на други. Нещо повече, все 
по-често в класациите на най-добрите училища попадат не 
държавните и общински училища, а частните. Тоест ка-
чественото образование все повече ще бъде привилегия на 
тези, които могат да си го позволят. На този фон либерал-
ното свръхакцентиране върху образованието, което с ма-
гическа пръчка ще разреши неравенствата в обществото, 
е безпочвено, тъй като не отчита, че самото образование, 
10 Коалиционно споразумение. 2021. 
https://promeni.bg/wp-content/uploads/2021/12/2.-koaliczionno-
sporazumenie_prilozheniya-1-do-18_v.1.3_final_formating.pdf, с. 34.

https://promeni.bg/wp-content/uploads/2021/12/2.-koaliczionno-sporazumenie_prilozheniya-1-do-18_v.1.3_final_formating.pdf
https://promeni.bg/wp-content/uploads/2021/12/2.-koaliczionno-sporazumenie_prilozheniya-1-do-18_v.1.3_final_formating.pdf
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от една страна, е огледало на социално-икономическите не-
равенства в обществото, а, от друга страна, е машината 
за тяхното втвърдяване и възпроизводство.
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как държавата саботира борбата 
с вируса

Росица Кратункова

Несъмнено пандемията от COVID-19 донесе сътресения в 
обществения живот във всичките му сфери. Някои мигновено 
се адаптираха към новата среда, тъй като разполагаха с въз-
можността да се изолират и функционират самостоятелно, 
докато за други това или бе немислимо, или за тях онлайн ра-
ботата се оказа особено пагубна с последици за обществото 
като цяло. Тридесетте години реформи и създаденият силно 
неолиберален климат подложиха на изпитание вече отслабе-
ните обществени системи, особено тези, които трябва да 
се грижат за най-уязвимите. Още преди да дойде заразата, 
обезкървените публични сфери не бяха подготвени да я по-
срещнат. Следвайки логиката на индивидуализация на риска, 
държавата остави почти всички сами да покриват разходи-
те по борбата с вируса като например тестването за него, 
което е и първа преграда за разпространението му. Само до 
края на 2020 г. българските домакинства бяха отделили над 
122,7 милиона лв. за PCR тестове.1

Така, не без изненада, извън публичния кръгозор остана-
ха традиционно неприсъстващите в него хора като соци-
алните работници, бездомните, педагозите в сегрегирани 
учебни заведения и преподаващи на деца със специални обра-
зователни потребности. И преди заразата някои от тези 
групи живееха в нищета и нямаха възможност за пълноце-
нен живот и труд, а други работеха при липса на доста-
тъчно персонал. Този текст се стреми да покаже по какъв 
начин новосъздадените условия на живот и труд заради 
1 Български институт за правни инициативи. 2021. Прозрачност и 
ефективност на публичните средства за справяне с COVID-19 в Бълга-
рия: Корупционни рискове и мерки при борбата с пандемията. стр. 90.
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 пандемията от COVID-19 от март 2020 г. се отразиха на 
труда на различни социални институции, техните служи-
тели и потребители на грижи, които бяха принудени да се 
адаптират към обстановката при вече трудното им ма-
териално положение. За целта бяха проведени интервюта 
с работещи в Дирекции „Социално подпомагане“, „Бюро по 
труда“, детска градина и образователна институция за 
работа с деца със специални потребности в средно голям 
областен град и в столицата. Разговорите проследяват по-
следиците на пандемията от обявяването ѝ до октомври 
2021 г. Общото между тях е, че са пренебрегвани ключо-
ви работници за социалното възпроизводство. Статията 
търси причините за тяхното неглижиране и изследва поро-
дените от него условия на труд, които в пандемична ситу-
ация имат последици извън личната сфера.

Без дом, а като затворници

Вирусът утежни и без това тежкото положение на без-
домните хора, за които думите „локдаун“ и противопанде-
мични мерки имат различен оттенък. За първи път дефини-
ция за бездомни лица е въведена с влезлия в сила през 2020 
г. Закон за социалните услуги. Според него това са лицата, 
които не притежават собствен или съсобствен жилищен 
имот на територията на цялата страна и са останали без 
подслон поради инцидентно възникнали обстоятелства, 
както и лицата, избрали бездомността като начин на жи-
вот.2 В България не съществува официална статистика 
за броя на хората, останали на улицата. Според една Ди-
рекция „Социално подпомагане“ (по-долу ДСП) едва около 
10% от търсещите временно настаняване отговарят на 
дефиницията. Останалите имат подслон, но поради прена-
селеност, лоши битови условия, липса на общинско жилище 

2 Параграф 1 т. 31 от Допълнителните разпоредби на Закона за соци-
алните услуги.
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или други причини желаят да бъдат настанени в център. 
Най-надеждните данни за броя бездомни лица са подадените 
от граждани сигнали до ДСП, но дори и те не дават много 
точна информация. Така макар Агенцията за социално под-
помагане да е регистрирала 1212 бездомни лица за 2020 г.  
за цялата страна, за тях е известно, че 744 са насочени към 
социални услуги, 58 към здравни или други услуги, а 36 са от-
казали насочване.3 За периода януари-септември 2021 г. са 
регистрирани 919 сигнала за бездомни лица.

Тук ще се спрем на центровете за временно настанява-
не като най-честото решение за бездомните хора. Такива 
обаче няма във всяка община, което налага прехвърлянето 
на нуждаещите се към други градове след постъпването 
на сигнал от граждани. Центровете са общо 13 на брой, 
като общият им капацитет е 667 места, от които 494 за-
ети и 217 свободни към 25 октомври 2021 г. В София са 
концентрирани по-голямата част от местата, около 500, 
като само в кв. „Люлин“ те са 270, докато центровете в 
другите градове разполагат с 10 – 15, а понякога и 8 – 9 
места. Съществуват и 27 кризисни центъра в страната с 
около 300 места, които отговарят на други нужди напри-
мер при жертви на домашно насилие. В София се намира и 
смятаният за единствен кризисен център за бездомни хора 
в страната, който е общинска услуга и често е единстве-
ното решение за оставените на улицата, където могат да 
постъпят без никакво направление от институция. Така 
например, когато местата в другите центрове за времен-
но настаняване са пълни, кризисният център се отзовава. 
Това се случва и когато болниците искат да изпишат някой 
дошъл на лечение бездомен. 

За да бъде открит нов център за временно настаня-
ване, дадена община трябва да подаде заявление, където 
да аргументира нуждата от такъв. За последните години 
заявления почти не са подавани, а условията във вече съ-
ществуващите продължават да деградират. Това е и една 
от причините местни жители да протестират против 

3 Данни на Агенция за социално подпомагане.
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центъра за временно настаняване „Света София“ в кв. „За-
харна фабрика“, поради което общината спира приема на 
хора.4 След повече от година общината започва ремонт-
ни дейности, което налага настанените там семейства 
да бъдат разпръснати из другите центрове в града. Това 
е причината в момента почти да няма свободни места на 
територията на Столична община, което е притеснител-
но предвид идващата зима. 

Настаняването обикновено е за период от три месеца, 
който може да бъде удължен до шест, макар и да има се-
мейства, които да живеят там от години. В центровете 
не се дава храна и всеки месец се заплаща такса в размер на 
30% от доходите на лицето, която може да бъде намалена 
при изключителни случаи, свързани предимно с еднократни 
помощи към пенсиите.5 Неплащането на таксата е основа-
ние за прекратяване на договора и изпъждането на човека. 
Екипът на всеки център се определя по наредба, по която се 
изчислява коефициент на базата на броя места. В малките 
по размер центрове средно има по един ръководител, един 
социален работник и един психолог, обикновено на половин 
работен ден, както и задължително охрана. В центъра в 
„Люлин“ има 18 човека персонал за всичките 270 настанени 
лица. Освен при спешни случаи, лица без лична карта не се 
допускат, оставяйки без решение най-уязвимите хора. По 
данни на МВР и доклад, публикуван от Фонд ИГА, в България 
между 130 000 и 250 000 души са без лични документи, като 
броят им единствено ще расте, освен ако няма промяна в 
нормативната и поднормативната уредба.6 

Често хората в центровете страдат от тежки здраво-
словни и психически проблеми и зависимости, с които еки-
4 bTV Новините. 2020. Недоволство в София: протест срещу кризисен 
център в Захарна фабрика. https://btvnovinite.bg/bulgaria/nedovolstvo-v-
sofija-protest-sreshtu-krizisen-centar-v-zaharna-fabrika.html.
5 Чл. 3 от Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от дър-
жавния бюджет. 
6 Недева, Ирина. 2021. ‘НПО: Между 130 000 и 250 000 души в България 
нямат лични карти.’ БНР.
https://bnr.bg/post/101541315/250-000-dushi-v-balgaria-namat-lichni-
karti.

https://btvnovinite.bg/bulgaria/nedovolstvo-v-sofija-protest-sreshtu-krizisen-centar-v-zaharna-fabrika.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/nedovolstvo-v-sofija-protest-sreshtu-krizisen-centar-v-zaharna-fabrika.html
https://bnr.bg/post/101541315/250-000-dushi-v-balgaria-namat-lichni-karti
https://bnr.bg/post/101541315/250-000-dushi-v-balgaria-namat-lichni-karti
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път не е в състояние да се справи поради своята малочис-
леност или липса на специалисти. Не са изключени случаи на 
сексуално насилие, което е и една от причините бездомни-
те да не желаят изобщо да отиват в центровете.

Ситуацията с пандемията от COVID-19 влоши функ-
ционирането на тези места за временно настаняване, пре-
връщайки ги по-скоро в платен затвор. По време на всички 
вълни те са затваряни още преди да е наложен национален 
локдаун и влизането и излизането на външни хора е забра-
нено. Храна се доставя от дарения, по различни проекти и 
програми или ако охраната или друг служител благоволи да 
отиде до магазина по искане на някой настанен бездомен. 
Тази свръхреакция и ограничаване на базовото право на 
свободно придвижване е свързано със страха, че бедните 
нехаят за здравето си и разнасят зарази. Това напомня и 
първоначалната реакция на властите в някои градове, къде-
то имаше контролно-пропускателен пункт за ромските ма-
хали.7 Изведнъж вменяваното от години задължение всеки 
сам да се грижи за собственото си здраве е привидяно като 
заплаха за общественото такова. 

От началото на пандемията при самото постъпване в 
центъра се изисква задължително PCR или бърз антигенен 
тест, който бездомните, често без абсолютно никакви до-
ходи, трябва сами да си заплатят. Някакви решения все пак 
са осигурени. Неофициално на дирекциите за социално под-
помагане е казано да препращат хората към Регионалните 
здравни инспекции, които могат да ги тестват безплатно 
до обяд. Голяма част от персоналът на центровете обаче 
не е ваксиниран, нито е задължен да се тества, и остава 
единственият възможен източник на заразата отвън.8 
Така останалите без дом са не само лишени от свобода на 

7 NOVA. 2020. ‘Полиция и КПП-та в ромските квартали в София.’ Darik 
News. https://dariknews.bg/novini/bylgariia/policiia-i-kpp-ta-v-romskite-
kvartali-v-sofiia-video-2221336.
8 Подобно в старчески дом в с. Опанец заразата беше внесена от пер-
сонала. БНТ. 2021. 14 от ваксинираните от Дом за възрастни хора 
в Опанец са с COVID-19. https://bntnews.bg/news/14-ot-vaksiniranite-ot-
dom-za-vazrastni-hora-v-opanec-sa-s-covid-19-1101601news.html.

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/policiia-i-kpp-ta-v-romskite-kvartali-v-sofiia-video-2221336
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/policiia-i-kpp-ta-v-romskite-kvartali-v-sofiia-video-2221336
https://bntnews.bg/news/14-ot-vaksiniranite-ot-dom-za-vazrastni-hora-v-opanec-sa-s-covid-19-1101601news.html
https://bntnews.bg/news/14-ot-vaksiniranite-ot-dom-za-vazrastni-hora-v-opanec-sa-s-covid-19-1101601news.html
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движение, но и не могат да се предпазят от заразяване. В 
резултат масово хората отказват да бъдат настанени от 
страх да не се заразят. „Преди имахме по 100 души, чакащи 
за настаняване, сега имаме по 20. Някои не искат, защото 
трябва да са 14 дни в карантина. Други искат да отмине 
пандемията и тогава ще решат.“, печално отбелязва слу-
жителка на ДСП. 

Как да избегнем заразяване с COVID-19

Докато бездомните са изправени пред фалшивия избор – 
затвор и риск от зараза или улица и студ, служителите и со-
циалните работници от различни социални и образователни 
структури са поставени пред трудната задача да продъл-
жат работата си, без обаче да разполагат с материалната 
обезпеченост за безопасни условия на труд още преди зара-
зата. В някои случаи дори сградата, където се помещават 
работниците, е в окаяно състояние, което не отговаря на 
минимални строителни и хигиенни изисквания.9

Когато избухна пандемията от COVID-19, служители от 
някои сектори като ИТ бързо и лесно преминават на работа 
онлайн от вкъщи, което им позволява да се изолират и пред-
пазят от заразяване с вируса. Други обаче нямат тази въз-
можност, но не защото естеството на работата им не го 
позволява, а защото не са оборудвани с необходимата тех-
ника. Така в дирекциите за социално подпомагане и бюрата 
по труда всички продължават да ходят присъствено на ра-
бота, и то в офиси с по 4 – 6 човека, където заразяването 
на всички е силно вероятно и на практика се случва. И преди 
пандемията работата на служителите в социалния сектор 
е ограничена от материалните възможности, резултат на 
години „оптимизиране“ на разходите в публичната сфера. 
Така на двама служители в дирекция за социално подпомага-
9 Печален е примерът с Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище в 
София, където мухълът и счупените дограми са част от пейзажа. dVersia. 
https://www.facebook.com/dversiamagazine/posts/4063369393716760.

https://www.facebook.com/dversiamagazine/posts/4063369393716760
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не в столицата се пада един стационарен компютър, който 
те са принудени да споделят. Това, разбира се, се отразява 
на отношенията с бенефициентите и на възможността да 
свършат работа в изискуемите по закон срокове. В ситуа-
ция на COVID-19 материалните лишения придобиват ново 
измерение. Изведнъж става болезнено ясно, че строгите 
бюджетни ограничения са опасни за общественото и инди-
видуално здраве. Липсата на лични лаптопи за всеки служи-
тел, както и осигуряване на достъп до информационната 
система от разстояние, а не единствено с връзка с кабел, са 
основна причина вирусът да се разпространява масово сред 
служителите на този сектор. 

Въведен е график, за да се избегне все пак струпване на 
работното място. В дирекциите за социално подпомагане 
служителите си пускат 1 – 2 дни платен отпуск в седми-
цата, ако желаят, но на някои места на практика всички 
го правят. „Ако можеше да работим от вкъщи е много по-
добре.“, споделя служителка от дирекцията. В Бюрото по 
труда пък график е въведен едва при настъпването на чет-
въртата вълна, но такъв, който предвижда единствено 1 
– 2 часа разлика между идването и тръгването на част от 
служителите на работа. По този начин за пореден път ре-
ална борба с разпространението на вируса и запазване здра-
вето на хората не се води. 

Друга ситуация, при която обаче работниците са отно-
во ощетени, е при преминаването в онлайн режим на рабо-
та на детска градина. На педагозите не им е позволено да 
вземат вкъщи наличните на място лаптопи и те са прину-
дени да използват личната си техника. В друга образова-
телна структура обаче, която работи с деца със специал-
ни образователни потребности, всички служители са били 
снабдени с лаптопи, което е позволило процесът на работа 
да премине по-спокойно онлайн и да се избегне заразяване на 
хората.

Не е изненадващо, че в резултат на присъствената ра-
бота в една от дирекциите за социално подпомагане по вре-
ме на втората вълна ноември – декември 2020 г. много от 
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служителите се заразяват на работното си място. Както 
разказва един служител:

Трудно продължи работата ни. Декември едвам 
приключиха колеги работата, идвали са болни. На-
чалникът на отдела беше два месеца в болнични, 
беше в болница. От нашия отдел само половината 
бяха на работа. Трябваше извънредно да работят, 
за да приключат навреме. Всички помощи трябва 
да се начислят до 10 – 12 число на месеца. Ние под-
помагаме на близо 10 000 лица с увреждания. Много 
хора разчитат на тези пари. 

Така мерките за строги икономии се усещат болезнено 
физически, докарвайки социалната система и грижата за 
многобройните най-нуждаещи се да се държи на болните и 
уморени тела на малкото останали работници. Всички без-
почвени обвинения за раздутата публична администрация, 
чест гвоздей в дискурса на работодателски и неолиберални 
институти10, се сблъскват с реалността и показват мизан-
тропската си основа.

Опасността от заразяване е ограничена с въвеждането 
на носенето на маски, дезинфекцирането на работното мяс-
то, допускане на един човек в приемната, докато другите 
чакат навън. В една от дирекциите за социално подпомагане 
и преди пандемията няма чистач или чистачка и затова всеки 
служител трябва да чисти по график помещенията, въпреки 
че това не му влиза в длъжностната характеристика. Това 
продължава и след избухването на заразата. В друга дирек-
ция обслужването на хората вече се извършва само на гише 
с преграда за разлика от индивидуална консултация в офис 
преди, което се отразява негативно на хората, изпаднали в 
затруднено положение и нуждаещи се от социален контакт. 
10 Георги Желязков. 2020. ‘Позиция на БТПП: Правителството си оси-
гурява избиратели с вдигането на заплатите в администрацията.’ 
economic.bg.
https://www.economic.bg/bg/a/view/pravitelstvoto-si-osigurjava-izbirateli-s-
vdiganeto-na-zaplatite-v-administracijata-120238.

https://www.economic.bg/bg/a/view/pravitelstvoto-si-osigurjava-izbirateli-s-vdiganeto-na-zaplatite-v-administracijata-120238
https://www.economic.bg/bg/a/view/pravitelstvoto-si-osigurjava-izbirateli-s-vdiganeto-na-zaplatite-v-administracijata-120238
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В детска градина в сегрегиран квартал в голям областен 
град COVID-19 също прекършва връзката на родителите с 
учебния процес. Преди те са имали възможност да влизат в 
помещенията и да разгледат занималнята, да наблюдават 
как учителката се държи с децата, което е изключително 
важно в общност, която изпитва недоверие към институ-
циите. Сега родителите не са допускани изобщо в сградата. 
Храненето на децата е изцяло в групата им без смесване. 

Във всички институции, когато все пак някоя служителка 
се разболее, в повечето случаи трябва сама да вземе мерки. 
Всяка трябва да си заплати тестването, както и хората, 
които са били в контакт с нея. В ДСП все пак разполагат със 
закупени от държавата бързи антигенни тестове, които 
могат да раздават на хората или сами да ползват. Въпреки 
това, при съмнение за повторно заразяване, служителките 
на една дирекция решават да си заплатят и PCR тестове, за 
да са сигурни, че не са болни. 

Подобна е ситуацията и в детска градина, където не е 
въведено редовно тестване на педагозите. Абдикацията на 
държавата от ролята ѝ по опазване на общественото здра-
ве се изразява в индивидуализирането на отговорността за 
здравето и прехвърлянето ѝ върху отделните работници, 
които на свой ред трябва да пазят трудовия си колектив, а 
с това и функционирането изобщо на социалната система. 
Това ясно показва, че приоритет на правителството и по-
литическия елит съвсем не е ограничаването на заразата, а 
по-скоро следване и затвърждаване на досегашната неоли-
берална логика.

Как се работи в условия на COVID-19

Макар да направи полагането на труд по-несигурно и да 
задълбочи съществуващите в обществото неравенства, 
вирусът принуди институциите да комуникират с хората 
по по-непосредствен начин, благодарение на интернет за 
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този, който го има, а в други случаи демонстрира пълната 
невъзможност дадени дейности да са изцяло онлайн, особе-
но работата с деца. 

Така например бюрото по труда никога не е затваряло 
врати дори и при локдауна през март 2020 г. За да не се 
прекъсне регистрацията на безработни лица, които иначе 
всеки месец трябва да ходят на място, те са се отбелязва-
ли виртуално по телефон или по имейл. Разбира се, за лица-
та без устройства ситуацията изглежда по-сложна. Лица, 
останали без работа по време на затварянето, се регис-
трират по интернет или по пощата, като служителите на 
бюрото са осигурявали указания по телефона. За да се избег-
не движение на хората от институция на институция при 
събирането на документи за регистрация, по време на пан-
демията е решено всичко да се подава в бюрото по труда, 
което след това си взаимодейства с други структури като 
Дирекция „Социално подпомагане“. Регионален образовате-
лен център променя практиката си да провежда работни 
срещи в различни градове и въвежда онлайн комуникацията 
между служителите, когато е подходящо. Това спестяване 
на време и пари за центъра е възможно заради материална-
та обезпеченост с лаптопи за работниците. Противно на 
твърденията на много политически партии, че модерниза-
цията на администрацията минава през намаляване на ра-
ботната ръка и създаването на онлайн гише, то примерите 
на тези институции ни показват, че обратното е вярно. 
Именно инвестиране в материалната инфраструктура и 
в работната ръка е истинска модернизация и по-добро об-
грижване на населението. Продуктивността не зависи само 
от усърдието на служителите, а върви ръка за ръка с по-до-
брите условия на труд. 

За центъра за работа с деца със специални образова-
телни потребности в средно голям град работата онлайн 
се оказва предизвикателство. Тя преминава почти изцяло 
онлайн, като служителите се свързват с децата чрез соци-
алните мрежи или софтуер за конферентни разговори. На 
някои места, по преценка на училището и с желанието на 
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родителите, при спазване на всички мерки се извършват и 
присъствени сесии, защото живият контакт със специа-
лист е от изключително значение за развитието на дете-
то. Както разказва един педагог:

Основна трудност беше относно това как един 
логопед ще работи с маска или как един рехабили-
татор на слуха и говора ще работи с маска. Това 
няма как да се случи. Много е трудно пряко да ра-
ботиш с дете, което е в сферата на аутистич-
ните разстройства, защото всеки знае, че по-го-
лямата част, особено ако са невербални, трудно, 
почти невъзможно да му привлечеш вниманието. 
Работата може да се случи в точно определен час, 
точно определено време, което налага повече да 
се работи с родителите, а не толкова с детето. 
Тези неща почнаха да се обсъждат с колегите и се 
даде възможност логопеди и психолози да работят 
лично с деца. Родителите бяха много доволни. 

Ако преди срещите с децата са били само на живо, то 
пандемията позволява да се експериментира с модел на он-
лайн подкрепа, която е подходяща за някои деца с определе-
ни нужди.

Семейната среда ни учи

Възможността за онлайн комуникацията обаче разкрива 
и дълбоките неравенства в обществото, видими и в мал-
кия мащаб на даден квартал. Процесът на работа в детска 
градина в сегрегиран квартал е бил силно затруднен поради 
различните социални и финансови условия на родителите. В 
нея са записани както деца от заможни семейства, така и 
такива, които никога не са имали достъп до баня, тоалетна 
и течаща вода. Преди преминаването към онлайн обучение 
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учреждението е имало една обща фейсбук група. Впослед-
ствие обаче е регламентирано, че такава трябва да се съз-
даде за всяка група деца. Педагозите се опитват да поддър-
жат постоянен контакт с повечето родители по телефона 
и по социалните мрежи. Във всяка фейсбук група се качват 
образователни материали като стихотворения и песнички, 
които след това децата трябва да пресъздадат, ако имат 
възможността. Поради натовареността на работата те-
кучеството на педагогическия персонал е голямо. За 28 деца 
има по двама педагози, които трябва да работят с деца в 
тежко психосоциално състояние.

Докато от една страна фейсбук групата е помогнала 
на родителите да видят какво се прави в градината и да 
повишат доверието си в образователния процес, то тя е 
симптоматична за протичащи по-дълбоки процеси в бъл-
гарската образователна система. Пандемията помогна да 
се илюстрира цялостното прехвърляне на отговорността 
за грижата на децата от държавата към местните струк-
тури, които на свой ред я прехвърлят върху семействата 
и индивида. Педагозите в детската градина са не само на-
гърбени със задачата да компенсират влиянието на лоша-
та инфраструктура и условия на живот в квартала върху 
развитието на децата, особено обострени в ситуация на 
криза, но и да поддържат образователния процес със собст-
вени средства. Разпространението на заразата и въвежда-
нето на дистанционно обучение директно изтрива еманци-
пиращия ефект на детската градина, чиято цел е да даде 
свободно време на майката от грижата за детето, превръ-
щайки го в грижа на обществото, и да намали неравенства-
та, съществуващи между различните социални групи.

Оказва се, че много деца нямат достъп до интернет и 
до фейсбук групата, както и до роднини, които да се грижат 
за тях. В тази ситуация решаваща роля изиграва образова-
телният медиатор, който обаче е един за над 160 деца. Той 
трябва да обхожда адресите на децата, за да им раздаде 
разпечатани материали, както и моливи и пластелини за 
най-бедните. Самата длъжност образователен медиатор е 
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признание на държавата, че образователната система не е 
направена така, че да включва всички деца, а напротив – те 
трябва да отговарят на дадени критерии. Медиаторите 
трябва да бъдат мост между уязвимите семейства и учи-
лищната институция и да осигуряват диалог срещу мини-
мално заплащане. Отговорността за редовното посещение 
на училище или детска градина и активното включване на 
родителите в процеса е прехвърлена на един човек, който 
трябва да запълни отсъствието на институциите. Отка-
зът от отговорност на последните се задълбочава, като 
през 2019 г. са назначени 720 медиатори с финансиране от 
Европейския социален фонд.11 

Въпреки че са успели да се пригодят към онлайн обуче-
нието, педагогическият персонал е категоричен, че при-
съствено е най-добре: „Социалният фактор е много важен. 
Ние правим много изнесени мероприятия извън детската 
градина. Имаме нужда да бъдем навън. Обучението да пре-
минава през различни форми. Не само с тетрадки. Голяма 
част от децата и родителите не са посещавали концерт, 
библиотека.“

Както правилно отбелязва служебният министър Ни-
колай Денков, дистанционното обучение разцепи образо-
вателната система на две.12 Но това, което той нарича 
„мотивирани деца и родители“, са всъщност социалният и 
материалният капитал, които създават определени усло-
вия за възможност някои майки да записват децата си как 
рецитират стихотворения, докато други чукат орехи, за 
да изкарат надницата на черно за деня. Както Светла Ма-
ринова отбелязва, мотивацията, която обикновено идва 
от семейството, е условието за преодоляване на неравен-
ствата. Не училището, а дипломите и свободното време на 
родителите са предпоставката за процеса на образование, 

11 Годишен доклад за дейността на Центъра за образователна инте-
грация на децата и учениците от етническите малцинства за 2019 г., 
стр. 15–16.
12 Вълков, Константин. 2021. ‘Министърът на образованието акад. 
Николай Денков в „Седмицата“.’ Дарик Радио. https://darikradio.bg/
ministarat-na-obrazovanieto-nikolai-denkov-v-sedmicata.html.

https://darikradio.bg/ministarat-na-obrazovanieto-nikolai-denkov-v-sedmicata.html
https://darikradio.bg/ministarat-na-obrazovanieto-nikolai-denkov-v-sedmicata.html
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а оттам и за успеха на учениците и самото училище.13 Фоку-
сирането върху родителите е и опит на министъра да скрие 
отговорността на държавата за образователния процес и 
осигуряването на адекватна грижа за всички деца, която 
да не зависи от материалните им условия. Както и между-
народното изследване PISA за 2018 г. показва, българските 
ученици изпитват много ниски нива на принадлежност към 
учебния процес и не си помагат в училище. България има и 
едни от най-големите различия в уменията по четене меж-
ду училищата, което се обяснява с икономическия, социален 
и културен статус.14 Това свидетелства, че образовател-
ната ни система не работи за създаването на егалитарно 
общество, а на индивиди с големи неравенства между тях. 

Докато за някои сектори на първа линия държавата 
предвиди допълнително заплащане, за да компенсира теж-
кия труд, то за всички останали, принудени да работят на 
място, това не стои по този начин. За социалните работ-
ници от ДСП е предвидено доплащане за извънредния труд, 
като критерий е работа с хора в приемната. За педагозите 
от детската градина няма никаква допълнителна финансо-
ва помощ, освен дарение от интернет сайт за предпазни 
средства. Учителите от центъра за работа с деца със спе-
циални образователни потребности са получили по 30 лв. за 
консумативи, когато работят от вкъщи. Това за пореден 
път онагледява липсата на желание и способност на дър-
жавата да предвиди и организира борбата с вируса, както 
и да мотивира и възнагради служителите за самоотверже-
ното им изпълнение на задълженията в опасна за здравето  
обстановка. 

13 Маринова, Светла. 2021. ‘Учениците обитават „зоната на отчужде-
ние“, не възприемат нищо и нищо не ги докосва.’ Маргиналия. 
https://www.marginalia.bg/aktsent/uchenitsite-obitavat-zonata-na-
otchuzhdenie-ne-vazpriemat-nishto-i-nishto-ne-gi-dokosva/.
14 GPS Education. 2018. Bulgaria: Student performance (PISA 2018). OECD.
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=BGR&t
reshold=10&topic=PI&fbclid=IwAR0WcUnSEKKJu7H7jt3mOknICtuRdN-
Cna8mw1ijsgT_WamZcIvGI3Z260U.

https://www.marginalia.bg/aktsent/uchenitsite-obitavat-zonata-na-otchuzhdenie-ne-vazpriemat-nishto-i-nishto-ne-gi-dokosva/
https://www.marginalia.bg/aktsent/uchenitsite-obitavat-zonata-na-otchuzhdenie-ne-vazpriemat-nishto-i-nishto-ne-gi-dokosva/
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=BGR&treshold=10&topic=PI&fbclid=IwAR0WcUnSEKKJu7H7jt3mOknICtuRdN-Cna8mw1ijsgT_WamZcIvGI3Z260U
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=BGR&treshold=10&topic=PI&fbclid=IwAR0WcUnSEKKJu7H7jt3mOknICtuRdN-Cna8mw1ijsgT_WamZcIvGI3Z260U
https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=BGR&treshold=10&topic=PI&fbclid=IwAR0WcUnSEKKJu7H7jt3mOknICtuRdN-Cna8mw1ijsgT_WamZcIvGI3Z260U


65

Заключение

Управлението, или по-скоро неуправлението, от държа-
вата на здравната криза, причинена от COVID-19, е симпто-
матично за състоянието на обществените системи, кои-
то са предмет на неолиберални реформи и оптимизация от 
десетилетия насам. Политическият елит възприе логиката 
да спасява бизнеса от фалит чрез икономически стимули и 
мерки, вместо да се бори срещу разпространение на зараза-
та чрез инвестиране в безопасни условия на труд и масово 
безплатно тестване и изолиране на болните. Увеличението 
на държавните разходи за публичния сектор обаче е в про-
тивовес на наложената в България неолиберална политика. 
Но именно тези разходи и самото избягване на заразяване 
изобщо би спасило бизнеса в дългосрочен план. Затова не 
бива да ни учудва, че от началото на кризата на 13 март 
2020 г. до 25 октомври 2021 г. броят на предприятията 
в ликвидация, открито производство по несъстоятелност 
или вече обявена такава възлиза на 7 262.15

Липсата на инвестиции в публичния сектор и осигурява-
не на адекватни грижи за най-слабите в обществото показ-
ва неглижиране на техния живот и здраве, както и на това 
на служителите, което изглежда и преди това не е било 
приоритет. Единствено усилията на работниците да огра-
ничат негативните последици от намаления или прекъснат 
социален контакт са причина щетите за обществото ни 
да не са по-големи. Пандемията постави важни въпроси за 
ролята на държавата, на които тя трябва да отговори съв-
сем скоро, ако иска да има бъдеще изобщо. 

15 Решение по ЗДОИ с вх. рег. № 95-00-22 от 25.10.2021 г. 



66

Труд и коронавирус
опитът на кв. „Столипиново“
Никола  Ат.  Венков

В България управлението на пандемията имаше за основ-
на цел легитимация на правителствената власт. Парадо-
ксално това доведе до два периода с рязко различаващи се 
подходи на управление на здравната криза: много стриктно 
затваряне (локдаун) през първите два месеца, което беше 
и едно от първите в европейски контекст (13 март – 13 
май 2020 г.); а оттогава до днес – едни от най-леките ре-
жими на противоепидемични мерки, които на няколко пъти 
поставиха страната начело на световната класация по 
смъртност от COVID-19.

Решителното налагане на извънредни мерки на 13 март 
беше един почти хазартен ход към онзи момент, който има-
ше за цел да изгради образ на министър-председателя Бойко 
Борисов и подчинената му държавна машина като полагащи 
бащинска грижа за доброто на народа. При следващите въл-
ни на коронавируса игнорирането и смекчаването на здрав-
ните препоръки пък трябваше да покаже ген. Борисов като 
великодушно пазещ свободата на хората от текущите екс-
пертни моди.

Тази политика на популистката грижа обаче никога не 
обгръща всички групи от населението. Тя се съобразява с 
установените деления в обществото, възползва се от тях 
и дори нарочно ги изостря, само и само да допринесе за ле-
гитимацията на конюнктурно властимащите пред доста-
тъчно голямо мнозинство. Така още в първите дни на из-
вънредната епидемиологична обстановка редица кметове 
от управляващата партия ГЕРБ излязоха с изказвания пред 
медии или във Фейсбук профилите си срещу т.нар. „ромски 
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квартали“ в своите градове. Става дума за сегрегирани на 
институционално и всекидневно ниво градски части, които 
могат да бъдат обитавани от различни общности, но по-
следните са общо стигматизирани от мнозинството като 
„цигани“. В последните години този етикет се заменя в об-
щественото говорене с политически коректното „роми“ 
без обаче да се изменят особено посланията, които се вла-
гат в употребата му.

Кметът на Нова Загора първи обяви още на 17 март, че 
ще постави контролно-пропускателни пунктове (КПП) око-
ло „ромския“ кв. „Шести“, тъй като жителите му предста-
вляват потенциална опасност за останалото население на 
града.1 Ехото бързо се разпространи до Казанлък, Пловдив, 
София, Сливен и другаде.2 Кметът на район „Източен“ в гр. 
Пловдив заяви на следващия ден, че ще предложи КПП-та да 
оградят и подопечния му кв. „Столипиново“.3 Всичко това 
се случваше точно в дните, когато нацията преживяваше 
усещането за своето най-голямо единение пред необичайна-
та заплаха и възприетите самоограничения, но в този кон-
текст жителите на „ромските“ квартали получиха звучен 
шамар от управляващите и от цялото общество.

На 19 март Софийската районна прокуратура разпрос-
трани по медиите указания към всички местни власти за 
въвеждане на контролни режими за кварталите, „населени 
с лица от различна етническа принадлежност, явно демон-
стриращи нежеланието си за спазване на въведените огра-
ничения” (подчертаването мое).4 В опита да се придаде 

1 Свободна Европа. 2020. „Нова Загора въведе пропускателен режим за 
жителите на ромския квартал.“ Свободна Европа. 
https://www.svobodnaevropa.bg/a/30494861.html.
2 Венков, Никола Ат. 2020. „Специални усилия за малцинствените маха-
ли са нужни, но не и отцепването им.“ Дневник. 
https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/03/23/4044286_specialni_usiliia_za_
malcinstvenite_mahali_sa_nujni_no/.
3 Андонов, Благовест. 2020. „Кметът на „Източен”: Ще предложа да из-
олираме Столипиново с КПП-та, неконтролируемо е!“, ТрафикНюз. 
https://trafficnews.bg/bulgaria/kmetat-iztochen-shte-predlozha-da-
izolirame-stolipinovo-kpp-172551/. 
4 Club Z. 2020„Прокуратурата препоръча КПП-та в квартали с “лица от 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/30494861.html
https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/03/23/4044286_specialni_usiliia_za_malcinstvenite_mahali_sa_nujni_no/
https://www.dnevnik.bg/analizi/2020/03/23/4044286_specialni_usiliia_za_malcinstvenite_mahali_sa_nujni_no/
https://trafficnews.bg/bulgaria/kmetat-iztochen-shte-predlozha-da-izolirame-stolipinovo-kpp-172551/
https://trafficnews.bg/bulgaria/kmetat-iztochen-shte-predlozha-da-izolirame-stolipinovo-kpp-172551/
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по-неутрален вид на откровено дискриминационната фор-
мулировка остана неясно какво е „различна етническа при-
надлежност“ (различна от кое?), но посланието беше съвсем 
ясно разчетено от публиката, към която беше насочено.

Започвайки от 19 март, кв. „Шести“ в Нова Загора, кв. 
„Факултета“ в София, кв. „Кармен“ в Казанлък и други бяха 
затворени.5 По ред причини с кв. „Столипиново“ нещата се 
развиха по малко по-различен начин.

Особеностите на кв. „Столипиново“

Кв. „Столипиново“ е най-големият малцинствен квар-
тал в България с над четиридесет хиляди души население, 
въпреки че днес може би половината от населението живее 
и работи в Западна Европа. Жителите се прибират само за 
месец през лятото, когато децата бъдат пуснати от нем-
ските и френските училища във ваканция. В квартала съжи-
телстват две общности. Доминираща е турската (с тра-
диционното название „бизим миллет“, т.е. „нашият народ“, 
„нацията“ на турски), а ромската (с традиционно название 
„бургуджии“, идващо от коваческия занаят, който упражня-
ват) е малцинство сред малцинството и съставя не повече 
от 10% от населението на кв. „Столипиново“. Българското 
мнозинство и медиите обаче виждат квартала като „ци-
гански“/„ромски“, като това възприятие е силно натоваре-
но с расова стигма и играе значителна роля за сегрегацията 
на квартала след 1989 г.

Така, за разлика от ситуацията в другите големи гра-
дове, значителният размер на сегрегираната общност в 

различна етническа принадлежност”.“ Club Z. 
https://www.clubz.bg/95936-prokuraturata_preporycha_kpp_ta_v_
kvartali_s_lica_ot_razlichna_etnicheska_prinadlejnost.
5 Подробности за ефекта върху някои от тези квартали могат да бъ-
дат намерени в Димитров, Димитър и др. 2021. „КОВИД-19 в ромски 
квартали в България: март – декември 2020.“ София: Институт Отво-
рено общество.

https://www.clubz.bg/95936-prokuraturata_preporycha_kpp_ta_v_kvartali_s_lica_ot_razlichna_etnicheska_prinadlejnost
https://www.clubz.bg/95936-prokuraturata_preporycha_kpp_ta_v_kvartali_s_lica_ot_razlichna_etnicheska_prinadlejnost
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Пловдив е причина тя традиционно да има политически 
представители в Общинския съвет на града. Поради на-
стъпващото вече от петнайсетина години тотално раз-
очарование от своя „политически елит“ и оттам топене 
на изборната активност (напълно аналогични на познати-
те ни сред българското мнозинство), към 2020 г. предста-
вителят в Общинския съвет беше само един. Но по-общо, 
квартал „Столипиново“ разполага с една тънка прослойка 
от лица, които в един или друг момент са се замесвали в 
българския политически процес и в определена степен са ин-
тегрирани в пловдивските институционално-политически 
среди. Те често са наричани от съкварталците си „лидери-
те на квартала“ (иронично, сериозно или критично). Ангажи-
рани са обикновено в ДПС или временно от ГЕРБ, но поняко-
га отскачат и до други партии.

Трябва да подчертая, че те са доста далеч от предста-
вата у българското мнозинство за т.нар. „цигански баро-
ни“, които контролират бедните маси в много по-маргина-
лизирани населени места. Кв. „Столипиново“ е сегрегиран 
културно и институционално, но през последните десети-
летия се справя относително добре икономически и три 
четвърти от населението му бих причислил към своеоб-
разна малцинствена „средна класа“,6 чиято подкрепа е все 
по-трудно да бъде получена от предприемачите, търсещи 
политическа значимост. Т.нар. „лидери“ се явяват най-чес-
то по-образовани или по-заможни хора, които са инвести-
рали усилия да се интегрират с „българските“ (неформални) 
обществени отношения и властови йерархии и да се пре-
върнат в посредници с разнообразни функции за съквартал-
ците си.

По описаните дотук причини бих казал, че в сравнение със 
сегрегираните квартали в редица други градове, кв. „Сто-
липиново“ е в сравнително по-овластена позиция в Пловдив. 
Това се отрази и през март 2020 г. на действията на пло-
вдивския Областен оперативен щаб (ООЩ). Когато от ме-
6 Венков, Никола Ат. и Байчева, Геника. 2017. „Доклад от картографира-
не на кв. Столипиново, Пловдив: ОФ „Пловдив 2019“, с. 79, http://dx.doi.
org/10.13140/RG.2.2.29157.50403.

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29157.50403
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29157.50403
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диите започна да се усеща заплахата към малцинствените 
квартали из България, негодуванието на разтревожените 
жители на кв. „Столипиново“ беше много по-ясно изразе-
но, отколкото на други места в страната. Това постави 
под натиск претендиращите да бъдат политически лидери 
в квартала и ги принуди да потърсят начини да защитят 
общността чрез допира си с „българските“ политически 
среди, да поискат срещи, да дадат интервюта в медии. 
Пловдивските власти дадоха крачка назад, макар и публично 
размахвайки пръст срещу жителите на квартала.7

Вместо КПП-та – пълна блокада

Дали отстъплението на властта от намеренията за 
контролно-пропускателни пунктове беше наистина успех 
за живущите в кв. „Столипиново“ е под въпрос. В крайна 
сметка, ако в други градове полицията ограничаваше изли-
зането от квартала само за жители с документ от рабо-
тодател, но не обръщаше особено внимание какво се случва 
в самия квартал, то в „Столипиново“ беше въведен пов-
семестен полицейски режим. Пристигнаха цели камиони с 
жандармерия, полицаи на мотори и с кучета. Общността 
беше подложена на безпрецедентен натиск от държавата 
от времето на Възродителния процес насам.

В тази ситуация проучването, което проведох в края на 
локдауна, регистрира множество свидетелства за полицей-
ски тормоз, грубо отношение и насилие:8

7 „Пълна карантина в Столипиново, ако жителите на квартала наруша-
ват ограниченията“, ТрафикНюз, 2020, https://trafficnews.bg/bulgaria/
palna-karantina-stolipinovo-ako-zhitelite-kvartala-172607/; Политика в 
Пловдив. 2020. Али Байрам към кмета: Да раздаваме маски и дезинфек-
танти в кварталите“. Политика в Пловдив. http://politikavplovdiv.com/
али-байрам-към-кмета-раздаваме-маски-и /.
8 Венков, Никола Ат. 2020. „Извънредното положение в големите мал-
цинствени квартали, 13 март – 13 май 2020 г.“ София: Български ин-
ститут за правни инициативи.

https://trafficnews.bg/bulgaria/palna-karantina-stolipinovo-ako-zhitelite-kvartala-172607/
https://trafficnews.bg/bulgaria/palna-karantina-stolipinovo-ako-zhitelite-kvartala-172607/
http://politikavplovdiv.com/%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%20/
http://politikavplovdiv.com/%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%20/
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Значи хората ги заплашваха с кучета, гонеха ги 
с кучета. Мен лично не са ме гонили, обаче аз съм 
очевидец. (Мъж ок. 40 г., основно образование, ра-
ботник в производството.)

- Фучи един от мотористите, спира ме, „ Ауе, 
ти къде! Айде обратно!“ Обяснявам му, така и 
така. „Еми ти, вика, много умееш да говориш!” „И 
съм по-учтива от вас, а не хората да ги заплашва-
те”, казвам. „Хм!” – запали си мотора и си тръгна.

- Точно това е! Ако вземеш да се обясняваш 
– „Абе ти, вика, много говориш, циганин!” „Я, яла 
тука!” „Веднага!” – и шамари лепят на децата. Или 
им вземат личните карти и не им ги дават и ги 
качват в колите.

- Еми, ето моят син изяде глобата!
- Ей-така на улицата: „Дай си личната карта! 

Дай ве, циганин!” и почват да псуват. И да ритат!
- Ритат! Аз ги видях пред месджита [мюсюл-

мански религиозен храм] – дръпват момчето – той 
е от тия вярващите, там точно до месджита. 
Сплашват го, вкарват го в колата. Щото му иска-
ли лична карта, а той казал, че в момента няма. А 
той си е пред блока! Дръпват го, тормозят го, хем 
мюсюлманин, нали хубаво момче, гледам го, набо-
жен. Не някакъв да изглежда наркоман!... 

[…]
- Племенника ми така! Завели ги при буса, от-

ворили капака, а вътре пълно с кучета! Насъсквали 
кучетата по тях! А приятелите му пък, слагали ги 
на предницата на мотора, все едно ще ги удрят, 
ще ги газят.

(Мъж ок. 30 г., средно образование, 
жена ок. 50 г., средно образование, служите-

ли.)



72

Моторизирани полицаи шестват по централната улица на  
кв. „Столипиново“. Снимка: Filibeliler | Филибелии, март 2020 г.

Усещането за дискриминационно отношение спрямо 
квартала беше повсеместно у жителите (94% от анкети-
раните). Хората правеха съвсем непосредствени сравнения:

Лично аз съм ходил в българските квартали и 
съм виждал, че там има много малко присъствие 
на полиция. Докато в „Столипиново“ хората бяха 
тероризирани направо с полиция: с кучета, с мо-
тористи, с бусове, с жандармерия! Макар че абсо-
лютно нямаше никакво движение на хората навън-
ка. Те въобще не им даваха възможност на хората 
да дишат! 

(Мъж ок. 40 г., основно образование, 
има дребен бизнес.)
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Един таксиметров шофьор от квартала добавя:

В „Тракия“, или „Кючука“, или „Смирненски“ по-
лицаи нямаше. Доколкото в „Изгрев“ [„Столипино-
во“] бяха полицаите от всички районни управления 
в град Пловдив! 

(Мъж ок. 40, основно образование, 
кара такси)

Осезаемо различно е било положението и в ЖК „Изгрев“, 
непосредствения съсед на „Столипиново“:

На „българския пазар” [на двеста метра от гра-
ницата със „Столипиново“] никой не ги бараше – 
„ромският“ пазар седеше затворен! Там на игри-
щето [голяма зелена площ в ЖК „Изгрев“, до т.нар. 
„български пазар”] всички българи се събираха там, 
уж да си разкарват кучетата. Правиха си мохабет, 
пиеха си биричките, кафенцето – с часове.

(Мъж ок. 30, средно образование, 
служител във фирма.)

Формално, наложеният върху кв. „Столипиново“ режим 
на полицейска блокада не се отличаваше от локдауна върху 
„българските“ пространства из страната. КПП-та няма-
ше, граница официално не беше въведена. Но на практика 
беше многократно по-суров. В моите излизания из квартала 
ми в София за тези два месеца не видях пеши полицаи и в 
дългите ми вечерни разходки не съм бил спиран, нито видях 
някога някой да бъде спиран от полицай и разпитван къде и 
защо отива. В същото време, прибирайки се в апартамен-
та, присъствах през интернет на драмите на познатите 
ми в кв. „Столипиново“. Един беше заплашван с глоба, за-
щото пушел на прага на собствената си къща, друг гледа-
ше кога патрулиращите полицаи ще се скрият зад ъгъла, за 
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да изтича да си купи хляб от бакалията надолу по улицата, 
трети беше глобен, защото отишъл до паркираната си от-
среща кола без маска.9

Кучетата бяха усилено ползвани за сплашване на местните хора; 
тук – в междублоково пространство на ул. „Сокол“. Снимка: Filibeliler 
| Филибелии, март 2020 г.

Типично за работата на българските институции, това 
не беше постоянен режим. Дни на сурови мерки се редуваха 
с други, в които сякаш нищо не интересуваше полицаите. 
Тогава всекидневните практики на жителите колебливо се 
възстановяваха – до следващия път, когато институция-
9 Всъщност причината да му съставят акт беше, че контрирал полицая, 
че той самият е без маска. В резултат е бил натикан в патрулката, 
което обезсмисля цялата противоепидемична логика на стълкновение-
то. Заедно с негови приятели ние следяхме през видеообаждания от 
телефона му развитието на конфликта и търсехме адвокат, който да 
му даде съвет какво да прави. Доколкото ми е известно, след края на 
строгите мерки изплащането на никой от тези актове за глоба не е 
било потърсено. 50-годишният мъж обаче беше доста стресиран от 
случилото се.
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та по някакви свои си ритми и причини избухваше в агре-
сивна деятелност. Благодарение на новата местна медия в 
ушите на жителите отекнаха думите, дочути от минува-
чи от полицейската радиостанция: „Дайте да елиминираме 
циганския номер със седенето на стол пред магазините.“10 
Авторът на друг репортаж не успя да го завърши до ста-
тия и следните лично изживени думи останаха в архива на 
медията:

Пред блок 4004 имаше постоянно присъствие 
на Полицията със кучетата. Един от полицаите 
даде глас на своите мисли за Децата изпратени за 
хляб или кафе. Той каза следното. „Ако Началника 
на развода не ни беше предупредил да бъдем вни-
мателни и по-толерантни щях да го пусна кучето 
да ухапе едно две чавета и повече нито едно дете 
нямаше да виждам навън!”

Явно не познава добре „Столипиново“. [Авто-
рът на текста има предвид реакцията на квартала 
в такъв случай.]

Но все пак въпреки масираният натиск на Поли-
цията явно Началника си беше свършил добре РА-
БОТАТА си спрямо подчинените си СЛУЖИТЕЛИ. 
Какво ли щяхме да очакваме иначе?

(Мъж ок. 50 г., средно образование, 
собствен бизнес, автор на текста)

Пловдив не привлече вниманието към себе си със специ-
ални заповеди за „кварталите с различна етническа иден-
тичност“, но обстоятелствата показват, че те просто не 
са били заявени публично. Пролетният локдаун на 2020 г. 
беше тежък из цяла България, особено за заетите в нископ-
латените сектори. Двойно по-тежък беше обаче в сегреги-
рани квартали като „Столипиново“. Как се отрази полицей-
10 Filibeliler|Филибелии. 2020. „Циганският номер“ на полицаите в Сто-
липиново“. Filibeliler|Филибелии. 
https://filibeliler.com/2020/04/11/politzaite-eliminirat/.

https://filibeliler.com/2020/04/11/politzaite-eliminirat/
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ската блокада от март – май 2020 г. върху възможностите 
за прехрана, достъпа до работа и базовото оцеляване на 
жителите?

Тотален колапс на доходите

Една година по-късно задавах тези въпроси на различни 
хора в квартала, но трудно получавах конкретни отгово-
ри. Онези два месеца бяха загубили отчетливостта си. От-
ново бяхме при извънредни противоепидемични мерки (за 
третата вълна), но в действителност нормалният ход на 
живота не беше засегнат. Лекият вариант на мерките при 
втората и третата вълна не се отразяваше на икономи-
ческите сектори, където жителите на кв. „Столипиново“ 
обикновено намират работа и обичайните парични потоци, 
издържащи семействата тук, бяха в една или друга степен 
възстановени. 

В тази ситуация хората гледаха по-скоро напред и в на-
стоящето към техните всекидневни житейски цели. Беше 
трудно да ги върнеш към едно конкретно парче от минало-
то. В кв. „Столипиново“ нямаше барове, дискотеки и фит-
неси, чието затваряне да предизвика вълнение. Хората ви-
наги са общували навън, в публичното пространство край 
домовете си. Дори местните кафенета и лавки предпола-
гат консумация навън, без обособени пространства. Маски 
не се носеха в квартала и не се изискваха в магазинчетата 
– впрочем ситуация, подобна на повечето малки градчета и 
села из страната. Локдаунът и онова преобръщане на все-
кидневието вече изглеждаха далечни и нереални.

По тази причина настоящата глава се основава на моите 
етнографски впечатления и записки от пролетта на 2020 г.  
Аз работя по изследователски и културни проекти в кв. 
„Столипиново“ от края на 2015 г. По време на всеобщото 
затваряне не го посещавах, но поддържах активна, почти 
ежедневна онлайн връзка с редица местни хора. Работихме 
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заедно по няколко техни инициативи, включително старти-
рането на местна общностна медия, която да ги овласти 
срещу произвола на властта.11 Дистанционно добивах една 
ограничена, но все пак достатъчно богата представа за 
действителността в квартала. Използвам също така дан-
ни от специализирана анкета със 100 души респонденти и 
шест дълбочинни интервюта, която направихме заедно с 
двама местни здравни медиатори малко преди самия край 
на локдауна.12 Извадката е непредставителна, но подборът 
на респондентите е достатъчно разнообразен (това беше 
главната инструкция към анкетьорите) и се оказа сравни-
телно равномерно разпределен по пол (62:38 мъже/жени), 
образование (8% без, 16% начално, 48% основно, 28% сред-
но), възраст, професии и доходи (27% под 400 лв. преди пан-
демията, 29% – 400 до 650 лв., 19% – 650 до 900 лв., 17% 
– 900 до 1400 лв., и 7% над 1400 лв.), както и в географията 
(различните махали) на квартала.

На въпроса за обичайния си доход преди пандемията и 
неговата промяна в периода на блокадата се съгласиха да 
отговорят 87 души. Доходите бяха съобщени по собстве-
на преценка на респондентите за техния сумиран индиви-
дуален доход, без да се прави разлика между декларирани и 
неформални компоненти. Тази анкета запечата информация 
за абсолютния срив на доходите в общността през проле-
тта на 2020 г., като средния доход за цялата извадка се 
оказа под линията на бедност за страната.

На графиката по-долу са нанесени медианните дохо-
ди по различни типове заетост, представени на месечна 
база. Медианен е доходът на онзи респондент, който по-
пада точно в средата между по-бедни и по-богати от него 
в съответния тип заетост. Това е по-справедлив инди-
катор от обикновено използвания среден доход, тъй като 

11 „Filibeliler | Филибелии, Гласът на Столипиново“, https://filibeliler.com, 
март 2020 – до днес.
12 Никола Ат. Венков, „Извънредното положение в големите малцин-
ствени квартали, 13 март – 13 май 2020 г.”, София: Български инсти-
тут за правни инициативи, 2020. Ако не е упоменато друго, данните и 
графиките в тази глава са от това изследване.

https://filibeliler.com
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при последния малцинство от много богати членове на 
съвкупността илюзорно издърпва нагоре средната запла-
та на мнозинството. Медианният доход ще се увеличи, ако 
нарасне относителния дял на богатите в извадката, а не 
техните корпоративни бонуси. На графиките е добавена и 
промяната в средния доход за цялата извадка, сравнена с 
минималната работна заплата за 2020 г. и официалната ли-
ния на бедност (пунктирани линии).

Анкета със сто души в края на затварянето. Графика от Венков, 
„Извънредните мерки...“

Видим е драматичния колапс на доходите за цялата общ-
ност, като те и преди пандемията не са били особено ви-
соки. Видно е също така, че различните категории труд са 
засегнати в различна степен. Някои падат наполовина или 
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на една четвърт, други до абсолютната нула. При индика-
тора „медианен доход“ последното не означава, че всички 
в категорията са на нула, а че онези без никакъв доход (или 
онези с доход под 65 лв. месечно в случая с категорията „В 
строителството“) са числено повече от другите.13

В цялата извадка една трета от анкетираните съобщи-
ха, че приходите им са стигнали нулата през тези месеци, 
при една трета не беше настъпила промяна, за един рес-
пондент пандемията се беше оказала от полза (най-богати-
ят, той съобщава, че доходът му от 10 хил. лв. на месец се 
увеличава на 12 хил. лв.; декларира се като „работодател на 
фирма“), а останалите се разпределят с различни проценти 
редукция, най-често 40% спрямо преди пандемията.14

В следващите параграфи ще обогатя с етнографски приме-
ри обобщените данни в графиката. Ще разкажа какво стои зад 
тези организирани от мен категории заетост, доколко пред-
ставителни са за труда в кв. „Столипиново“, какви са обстоя-
телствата при срива за всяка и каква е човешката цена.

Пенсионерите в кв. „Столипиново“

На графиката в предния параграф се вижда, че стабилни 
остават само доходите, изплащани от обществения сек-
тор. Това са пенсиите, заплатите на служителите в об-
щински предприятия като „Чистота” и „Паркове и градини” 
и социалните помощи. В категорията „Пенсия“ съм обединил 
живеещите от трудова пенсия, пенсия по ТЕЛК и социална 
пенсия – общо девет души от сто в анкетата. Всички са на 
възраст между 59 и 68 години и получават изключително 
ниски пенсии – от 180 до 310 лв. Социални помощи може да 
са присъствали в доходите на някои от другите респонден-
13 В оригиналната публикация са публикувани и средния, минималния и 
максималния доход по категории заетост и съм дискутирал какво нау-
чаваме от отношенията между тези статистики. Няма да утежнявам 
с това настоящия текст.
14 Венков, „Извънредното положение...“, с. 10.
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ти, но никъде не са били основен доход. Практически няма 
и как да се случи такова нещо, въпреки постоянно разпрос-
траняваните в публичното пространство легенди. Разме-
рът на помощите за социално слаби под 65 г. е между 49 и 
56 лв. месечно, а на детските надбавки е 40 лв. – далеч от 
минимума за оцеляване дори в кв. „Столипиново“.

Много малко хора в кв. „Столипиново“ всъщност по-
лучават пенсии. Първата причина е драстично по-малка-
та продължителност на живота в квартала. Малцина въ-
обще доживяват до пенсионната възраст от 65 г. заради 
комплексни фактори произтичащи от концентрираната 
бедност и сегрегацията: отровен въздух (масово отопле-
ние на твърдо гориво зиме, прашните улици без озеленява-
не лете), некачествена диета, силно ограничен достъп до 
здравеопазване, разпространението на вредни навици като 
тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол. В едно не-
представително проучване, обхванало почти 2000 души от 
квартала, регистрирахме едва 4% дял на хората над 64 г., а 
съответният им дял в националната статистика за Бълга-
рия е 21%.15 Регистрирахме също така, че хората над 50 г. 
повсеместно страдат от сериозни заболявания, които по 
принцип са прогнозни фактори за по-ранна смърт (сърдеч-
но-съдови, диабет и др.). Оттам идваше и по-голям брой 
пенсионирани по болест (ТЕЛК).

Втората причина за малък брой трудови пенсии е колап-
сът на производството след 1989 г. Тогава беше ударено 
цяло едно поколение българи, които бяха принудени да рабо-
тят каквото дойде, без документи, или да открият пред-
приемачеството, а двайсетина години по-късно не можеха 
да покажат изискуемия стаж за пенсия. В кв. „Столипиново“ 
сътресението беше особено рязко, защото когато трябва-
ше да се редуцира работната ръка в агонизиращите пред-
приятия, работниците от малцинството бяха съкращавани 
първи и най-масово. Възроденият расизъм скоростно изклю-
чи малцинството от трудовия пазар и остави една голяма 
част от местните хора без година стаж оттогава. Според 

15 Венков и Байчева, „Доклад от картографиране...“, с.18 – 19.
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медии и статистики безработицата хвърчи и в основата 
ѝ е вроден у малцинствата мързел, но ето единствена и в 
същото време типична житейска история, която свързва 
много от елементите засегнати дотук:

Възрастна жена, пече кюфтета от патешко 
на скара на поляната. Отзад е нейната самоделна 
къща. 40 лева дава за лекарства, с помпа е на сър-
цето, според лекарите въобще не трябва да ста-
ва. Няма пенсия. Навремето работела в „Петър 
Ченгелов“ (обувния завод). Но 90-та остава без ра-
бота и няма работа оттогава. То има работа, ама 
все е така (махва към скарата) – няма работа от 
държавата. И досега чисти два входа в Смирнен-
ски, по 35лв. на вход. За да вземе пенсия трябвало 
да плати 1500 лв. осигуровки. Няма откъде да ги 
извади тия пари, от тая скара ли? На 60 години 
е. Днес за пръв път изкарва скарата, няколко дена 
нямала пари за въглища. В това има логика, щом за 
две големи кюфтета, които сложи в четвъртина 
(!) от хляб „Добруджа“ ми взе само 1 лв. Но по-скъпо 
съседите ù не биха купили нищо.

Покрай нас се изсипва сюрия 7 – 8 годишни мом-
ченца и влизат в къщата й. Казва ми, че вкъщи е 
сложила игра (от старите електронни игри), и де-
цата заради нея идват. Има и трамплин (батут) за 
по-малките, но сега не го е изкарала. Обикаля с него 
по различни места в махалата, по 50 ст. взима от 
малките да скачат.

Тръгвайки си, в главата ми остана как, според 
лекаря, с това сърце въобще не трябвало да става 
от леглото.

(Мои записки, 2016 г.)

За да оцелее, тази жена смества три бизнес инициативи 
плюс наемна работа „на черно”, при байпас на сърцето, но 
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за държавата се води вече двайсет и пет години трайно 
безработна. А за медиите и общественото мнение – за „па-
разит“, живеещ на гърба на данъкоплатците.

Сергия със зарзават пред къщата, а до нея се продават завеси. 
Снимка: Никола Венков, септември 2021 г.

В кв. „Столипиново“ съм срещал малко пенсионери (незави-
симо дали за навършена възраст или по болест), които се пред-
ставят именно като „пенсионери“ и не работят нещо друго. 
Това са по-често членове на семейства, които се справят по-
добре финансово и които имат възможност да предоставят 
социално-икономическата роля на „старите, за които децата 
се грижат“. Но при много семейства пенсионерите остават в 
работната сила, независимо от достигнатата възраст. Обик-
новено се включват в редиците на неформалния дребен бизнес: 
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ще продават по цял ден стоката, която синовете доставят; 
ще обикалят с колело контейнерите за смет из целия град, за 
да съберат нещо за рециклиране; ще ходят по махалата с чиния 
приготвен вкъщи кекс.

Работа на договор

В кв. „Столипиново“ малко хора имат достъп до рабо-
та на договор и съответно регулярна, сигурна заплата. Да-
нните от проучванията, които съм правил, не позволяват 
точна оценка на дела им, но със сигурност е по-малък от 
една пета от работоспособното население. При това оне-
зи, които са имали шанса да достигнат до такава „законна 
работа“, са в долния край на диапазона от възнаграждения 
за българското мнозинство – обикновено около минимална-
та работна заплата.

В представената графика на доходите, декларираният 
труд в частния сектор обхваща категориите „Работа във 
фабрика“ (7 души) и „Служител на договор“ (6 души). Меди-
анният доход при първите е действително равен на мини-
малната работна заплата по това време, 610 лв. месечно. 
Целият спектър е: оператори на машина (1000 лв., 610 лв.), 
шлосер (860 лв.), шивачки (500 лв., две без съобщена запла-
та), бетонови изделия (500 лв.). При служителите имаме: 
„в Кауфланд склада работя“ (1100 лв.), чистачка във фирма 
(810 лв.), „работник в частна фирма“ (600 лв.), сервитьорка, 
чистачка в завод, „работеше в Търговиите, но вече е без 
работа“, както и учителка и социален работник (държавни 
служители). Двама от тези респонденти са освободени във 
връзка с пандемията, на двама е преполовен дохода, но като 
цяло тази категория респонденти е слабо засегната.

Намаляването на работното време заради свития пазар 
по време на пандемията може да бъде и благотворно: в пе-
чатницата, където работеше Исмет заедно с доста други 
работници от малцинството, смените бяха намалени от 
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обичайния там работен ден от 12 часа на законосъобразния 
от 8 часа. Исмет най-после имаше време да обърне внима-
ние на новороденото си дете.

Полицейската блокада не засегна работещите във фир-
ми и предприятия, тъй като системата със заявления от 
работодател беше спазвана. Такива работници обаче са 
много малко в квартала. Основна причина за това е повсе-
местната дискриминация на „свободния“ пазар на труда. 
Негативното отношение към малцинството не дава шанс 
дори на хора с добро образование и добра трудова дисципли-
на да започнат работа, идентична с тази на „българите“. 
Слушал съм безброй подобни истории, но тук ще цитирам 
интервю направено от колеги16:

Даже и втори случай имам така. Търсих и по 
вестниците. Намерих една обява, обаждам се, 
викам: „Свободна ли е позицията?” Викат: „Да! 
Свободно е.” „Чакай,” вика, „ще те интервюирам, 
някои неща да те попитам.” И ме попита: „Какво 
образование имаш, какво си завършил, с компю-
трите как си?”. Викам, „Добре. С офис-програмите 
мога да работя, знам това и това, бързо се уча...”. 
„Добре, хареса ми дотук. Ела тука, да ти задам 
още няколко въпроса и да подготвим документите 
за работа.”

Аз щастлив съм, ще започвам, на хубава за-
плата! Отидох, 15 – 20 минути ми отне до там 
да ходя. Още с отварянето на вратата, на офиса 
му, погледна ме едно такова, може да се каже едно 
злобно такова, вика: „Момче, к’во искаш ти?”, с 
един такъв лош тон. Казвам: „А бе по телефона се 
чухме, аз съм този, еди-си кой.” Той се учуди, „Аа? 
Ти ли си този?” Погледна ме от главата до петите 
и обратно така, и вика: „Момче, преди 5 минути 
взехме човек.”

16 Николети, Ингрид и Кунц, Андреас. 2018. “Влияние на училищната де-
сегрегация върху правото на образование на младежите от Столипино-
во”. Грац: ЕТЦ. с. 37.
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А позицията е свободна!
Трети път пак ми направиха така. Офис мени-

джър – което мога да го работя, това е свързано с 
моята професия. Тогава бях и студент, хем ще се уча 
практически, хем и както трябва, теоретично да го 
знам. Пак първо кандидатствам по jobs.bg – одобриха 
ме, звъннаха ми, пак си говорим по телефона. „Окей. 
Ела за интервю” – пак някои допълнителни неща.

Отивам аз, „Ааа, момче, ти ли си?” „Да, викам, 
аз съм, говорихме по телефона вчера, така и така.” 
Жена беше. И ми вика: „Ние търсим някой, вика, с 
опит.” „Изчакайте сега, г-жо. Я ми изкарайте CV-
то”, защото аз се изнервих! Тя ми изкара CV-то. 
„Погледнете, моля, в графата, в която пише, дали 
има някакъв предишен опит, нещо свързано с тая 
работа?”. „Ми даа, няма?!”. „Ми добре, първо ме 
одобрихте по CV-то, второ ми звъннахте. Значи 
съм бил одобрен! Сега защо не ме искате?”. Вика: 
„Момче, нямаш опит, туй-онуй”, върти. Вече 
това е културното отказване. „Нещо ако има, ще 
ти звънна...” Аз и казах „Жено…“, аз се ядосах вече 
– няма културно, няма госпожо – „… вземете ме 
на работа, един месец! Няма да ми платите, няма 
нищо. Водете ме като някакво обучение. Ако ме 
харесате – оставам да работя! Ако не ме хареса-
те в рамките на тези 30 дни – ще ме изхвърлите, 
нищо няма да ми дължите! Нито искам договор…“, 
викам, “нито... Аз искам да се докажа на вас.” Тя 
ме погледна така, усмихна се, и ми вика: „Момче, 
казах ти, търсим някой с опит.” „Добре, в обявата 
какво пише? Млад, енергичен, може и без опит. И 
с млад персонал ще работи. Добре, стар ли съм?” 
„Не, млад си, ама, момче, ти не ставаш, вика, за 
това нещо.” „Що?”, питам аз. Ми, усмихна се, „чао” 
и това беше. И тогава малко така, лично го при-
ех. И даже една-две години прекъснах обучението 
си, щото, реално погледнато, аз се демотивирах 
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за ученето. Викам, и да уча, и да не уча, и да си из-
карам висшето, ако ще да имам и три висшета и 
четири, винаги ще има дискриминация.

(Мъж ок. 30 г., с висше образование, 
собствен бизнес)

Второстепенната причина за ограничения достъп до ре-
гулярна работа е по-ниското образование в квартала, сегре-
гираните училища, слабото владеене на езика от по-млади-
те поколения и, като цяло, общата им демотивираност 
поради дългогодишно градените техни очаквания, че място 
и ползи за тях в българското общество така или иначе няма.

През последните десетина години трудовият пазар за-
почна леко да се отваря към жителите на кв. „Столипиново“ 
заради възхода на пловдивския регион като индустриален 
център едновременно с намаляващата поради емиграцията 
работна ръка. Това принуди отделни фирми да се отворят 
и към малцинството. Всяка сутрин и вечер редица рейсове 
на няколко завода минават през „Столипиново“ да вземат 
по десетина – двайсет работника; а някои вече пътуват и 
със собствен автомобил до индустриалните зони из окол-
ните села. Няколко турски производства отвориха врати 
в Пловдив и се възползват именно от свободната работна 
ръка сред малцинството, други имигрантски бизнеси също 
нямат предразсъдъци – например повечето арабски дюнери 
из града.

Записът на занятията на 221 души при анкетата от 
2017 г.17 ми позволява да илюстрирам за читателя как си 
изкарват прехраната жителите на кв. „Столипиново“ (тук 
добавям и 57 души от дълготрайния ми терен). Предлагам 
записите на анкетьорите за онези, които са съобщили като 
основно препитание наемен труд, като за съжаление не е 
правена разлика между деклариран и недеклариран.

При мъжете – в „бетоновъзел“, „в Еврофутбол“, „в склад 
за скрап“, „Топливо Газ“, „таксиметров шофьор“, „Хлебоза-

17 Венков и Байчева, „Доклад от картографиране...”, с. 30-34.
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вода“, „мелницата в Кючук Париж“, „във Франция“, „строи-
телство във Франция“, „европроекти“ (има местни НПО), 
бояджийство, в „Градини и паркове“, „контрольор в Чис-
тота“, „складов работник“, „печатница“ (2 пъти), „авто-
мивка“ (2 пъти), зеленчуковата борса в Първенец (2 пъти), 
„в строителството в Англия“ (2 пъти), „матраци ТЕД“ (3 
пъти), „охрана“ (3 пъти), „пътно строителство“ (3 пъти), 
„строителство в Германия“ (4 пъти), „в Германия“ (5 пъти), 
„в чужбина“ (7 пъти), „строителство“ (11 пъти), „Чисто-
та“ (24 пъти).

При жените – „в цех“, „личен асистент на свекърва си“, 
„в Италия“, в общинско предприятие „Градини и паркове“, 
„готвачка“, „в ресторанти“, „обувен завод“, „мелницата в 
Кючук Париж“, поддръжка обществена тоалетна, „метач-
ка“, „мол Марково тепе“, „приемен родител“, „офис-чистач-
ка“, в „магазин в квартала“, „в кафене в чужбина“, „в Белгия“, 
„в заведения във Франция“, „в Сантинели“ (2 пъти), „ши-
вачка“ (2 пъти), „в Германия“ (2 пъти), в дюнерджийница (3 
пъти), „чистачка“ (3 пъти), „Чистота“ (21 пъти).

Като най-големи работодатели се очертават общинско-
то предприятие „Чистота” и Германия. Появяват се и ня-
колко фирми, които са отворени към наемане на работници 
– турската шивашка фабрика „Сантинели”, пловдивската 
фабрика за матраци „ТЕД”, „Хлебозавода“ (мелницата), ве-
ригите дюнери в Пловдив. Трудът е силно разделен по полов 
признак поради нискоквалифицирания тип труд в комбинация 
с патриархалната култура, доминираща в общността.18

Значителната част хора с работа на договор са в об-
щинските предприятия („Паркове и градини“, „Чистота“...), 
които от гледна точка на общината се явяват нещо като 
социална услуга, намаляваща проблема с безработицата 
в квартала; едновременно с това шанс да експлоатира 
остракираното от пазара на труда население (готово да 
извършва срещу достатъчно ниски заплати най-нежелани-
те дейности в града – боклуджии, улични метачки и др.) и 
18 Вж. Венков, Никола Ат. и др. 2016. „Резултати от етнографско из-
следване на общностите в кв. „Столипиново“ (Пилотна фаза):“ Пло-
вдив: ОФ “Пловдив 2019”. с. 40-48.
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не на последно място, ценна възможност за управляващата 
партия да налага политически зависимости на хора в неси-
гурно положение.19

Работниците в общинските предприятия единствени 
не бяха засегнати от затварянето без изключения. Забеле-
жително е, че всичките седем души попаднали в анкетата 
са наети точно на минималната работна заплата (след из-
плащане на данъци и осигуровки остават 480 лв.). Въпреки 
това да си на такава работа е високо ценен статус в квар-
тала, особено сред по-старото поколение, защото дава си-
гурност, здравно осигуряване и един ден – пенсия, а освен 
това и възможности за ходатайстване от българи при нуж-
да (от началниците). Дори наемането на трудов договор 
при частен работодател е много по-рисково и нетрайно.

Недекларираният наемен труд 

Няколко дни след началото на извънредните мерки ми 
се обади по телефона Стефан20 (мобилните оператори бяха 
раздали безплатни минути на всеки с ваучер, за много хора 
това се оказа наистина важно), за да ми каже „Гледаш ли 
телевизията? Само с нас в „Столипиново“ се занимават!” 
Обясни ми, че няколко дни по-рано от строителната фир-
ма са разпуснали него и другите работници. Там работеха 
без договори и за минимални или под минималните заплати; 
обикновено заплатата му заминаваше в момента на полу-
19 Значителна част от секционните комисии в „Столипиново“ са по-
пълвани от административни служители на общинските предприятия, 
които се явяват преки шефове на работещите там. Обръщаха се фами-
лиарно по малко име към влизащите да гласуват: „Ооо, Кочо, как си бе?”  
Подозренията ми, че тяхното присъствие там има за цел да напомни на 
гласуващите кой им осигурява хляба се потвърди от трика, който беше 
приложен при местните избори от 2019 г.: „Предизборно: 2700 общин-
ски служители в Пловдив взели бонус до 400 лева“, Трафикнюз. 2019. 
https://trafficnews.bg/bulgaria/predizborno-2700-obshtinski-sluzhiteli-
plovdiv-vzeli-bonus-158591/ 
20 Използвани са псевдоними.

https://trafficnews.bg/bulgaria/predizborno-2700-obshtinski-sluzhiteli-plovdiv-vzeli-bonus-158591/
https://trafficnews.bg/bulgaria/predizborno-2700-obshtinski-sluzhiteli-plovdiv-vzeli-bonus-158591/
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чаването ѝ, за да изплати вересиите от изминалия месец. 
Питах го как ще се справя сега: „Какво да правя, брат, днес 
ще излизам.“ Затварянето го беше сварило на гости в квар-
тирата на брат му в ЖК „Изгрев“, където режимът беше 
по-свободен (вероятно затова и беше останал там, въпре-
ки че жената и децата му бяха сами в „Столипиново“):

- Какво да правя, брат, днес ще излизам.
- По казаните ли? Нали знаеш, че се канят да 

арестуват точно за ходене по казани?
- По казаните, няма как! И брат ми тука, и той 

е безработен, и той дете храни [не мога да вися 
на неговия гръб]. Нека пък да ме арестуват, ако не 
е от вирус, от глад ли ще мрем? То хубаво за тия, 
които имат – да стоят вътре, ама не всеки има.

(Мъж ок. 40 г., основно образование, 
общ работник в строителството.)

Само двама души в категорията „Строителство“, об-
хванала 15 души или една шеста от анкетираните, с доходи 
между 1300 и 380 лв., бяха останали на доход от 600 лв. 
при пандемията. Другите, според различните си тактики за 
оцеляване, бяха паднали на доход между 0 и 300 лв. (медианен 
65 лв.).

Делът на „надничарите“ в кв. „Столипиново“ е значи-
телен. Така наричам работниците, които биват наемани 
временно, за произволни срокове според удобството на ра-
ботодателя, и им се плаща в края на деня или по-рядко – на 
седмицата. Този тип заетост е „сива“ – официални дого-
ворни отношения няма, на работника не се плащат здравни 
или пенсионни осигуровки. Значителна част от мъжете в 
квартала работят в строителството като майстори или 
общи работници именно при такива условия.

Освен че работодателят спестява от данъци и оси-
гуровки, прехвърля върху работниците и риска за времево-
то планиране на бизнеса си. Те получават възнаграждения за 
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месец – два, докато по обекта има работа. След това може 
да бъдат извикани отново, когато се започне нов обект. А 
за най-непривилегированите общи работници това е все-
кидневна несигурност, подобна на „висенето на пиацата“ 
– всяка сутрин бригадирите решават имат ли нужда от ня-
колко ръце допълнително днес или не. 

Значителни инвеститори също прибягват до такива 
форми на наемане, често чрез подизпълнителски фирми. Ха-
сан работеше на един от строежите на йордански бизнес-
мен, един от големите играчи в Пловдив, който застроява 
целия регион около Медицинския университет с имоти за 
отдаване под наем на британски студенти. Веднъж Хасан 
ни разказа, че този ден в тяхната подизпълнителска фирма 
скоростно им направили договори на всичките, след като 
предният ден един от неговите колеги паднал от строежа 
и починал. Сега идвали всякакви инспекции.

За най-бедните прослойки в квартала този тип отно-
шения на експлоатация са комфортни, защото получават 
надницата си всяка вечер и могат веднага да я похарчат за 
изхранване на семейството и други належащи нужди. Бил 
съм свидетел на няколко пъти на напрежението, което при-
чинява замяната на този тип доход с по-добра заплата, коя-
то обаче е отложена в бъдещето – предстои седмица или 
дори месец до първата заплата (и то ако не бъдеш излъган 
от работодателя). За семейства, които имат хоризонт на 
спестявания дендва, това е огромен риск, който ги вкарва 
в различни видове задлъжняване и стрес. Освен това тази 
на практика „неплатена“ (до след месец...) заетост на пълен 
работен ден изтегля обикновено най-ефективния член на 
семейството от възможност да се реагира на шансовете, 
които хибридната икономика на случайността предоставя. 
Ако утре се появи някой готов да плати 50 лв. за работа, 
която трябва да се свърши същия ден, те са силно изкушени 
да тръгнат с него и да се откажат да устискват до 800 лв. 
след още две седмици.

Надничарският труд е изключително разнообразен, гъв-
кав, динамичен, мрежови. Един работник може да комбинира 
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между множество дейности – реално всеки шанс, който му 
бъде предоставен, за да свърже двата края. В анкетата до-
минираше сферата на строителството и ремонтите, тъй 
като тя се явява най-стабилна сред множеството по-ми-
молетни дейности.

Категорията „В строителството“ се прелива и с тези 
за дребни услуги и търговия и „Събира боклук“, тъй като 
несигурната заетост изисква компенсиране чрез гъвкави 
предприемачески дейности. Какви точно – зависи от мно-
жество други ресурси на работника. Работата в строител-
на бригада при някой като Стефан може да се съчетава с 
обиколки на контейнерите за смет след работа и в неделя 
(единственият му почивен ден), и в месеците между обек-
ти, а при друг, който прави вътрешни ремонти заедно с 
чичовците и братовчедите си – с концерти в един от из-
вестните оркестри за сватби в квартала. Пред анкетьора 
обаче, респондентите ще съобщят обикновено дейността 
с по-голям престиж (първият би казал, че работи строител-
ство, а вторият, че е музикант).

Ако съберем категориите покриващи неформалния труд 
(наемен или предприемачески), ще получим три – четвърти 
от работната сила в кв. „Столипиново“. Но точно тези 
многослойни тактики за оцеляване бяха безкомпромисно 
спрени от полицейската блокада. Хората, които с години 
са изработили свои начини да закърпят положението извън 
подредените, но затворени за тях пространства, предос-
тавяни от институциите и големите работодатели, от-
ново се оказваха извън борда и без подкрепа:

- Бихте ли ми казали как си изкарвате хляба?
- Засега никакъв хляб не можем да си изкарваме. 

Понеже ние сме с моя мъж, двамата сме социално 
слаби [мъжът ѝ е трайно болен и не може да ра-
боти]. Ходим да се подписваме – от много години! 
Дори нямам пари на моя мъж да си купи лекарства-
та. От март месец ток не съм платила, мъжът 
ми от март месец – без лекарства! Лекарствата 
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му са 50 лева всеки месец! [Социалните ѝ плащат 
само здравните осигуровки, не получава помощи.] 
Аз просто нямам откъде да ги изкарам тия пари. 
Преди ходих на борсата в Първенец, тържището, 
да сортирам на хората зеленчуци. И като почнаха 
да искат заявление [от работодател], ние просто 
останахме вкъщи. И оттогава ние загиваме! Всеки 
ден макарони ядем, за да оцелеем.

[…] И ми пречи много това нещо, защото не 
мога да работя. Това е най-трагичното състоя-
ние: да не работиш, да стоиш вкъщи – и да гладу-
ваш. На ден три пъти макарони да ядеш – сутрин, 
обед и вечер! Единия пакет си го отделям с мъжа 
ми, единия пакет макарони на три пъти го готвя.

(Жена ок. 60 г., основно образование, 
работила ден за ден; подчертаването 

посочва натъртванията от информанта.)

Собствен бизнес

Най-много хора в анкетата попаднаха в категориите 
„Търговия на дребно“ и „Услуги, дребен бизнес“, които об-
хващат примерите на независима икономическа дейност. 
Значимостта на тези две категории изразява адаптацията 
на общността към ситуацията на затворен трудов пазар, 
традициите на комбинативност пред лицето на дълго-
трайната лишеност и амбициите за материален успех. В 
анкетата бяха представени съответно от 26 и 13 души, а 
средният месечен доход при тях е над средния за квартала 
(1022 и 767 лв. спрямо 758 лв.).

Икономическата инициативност е главно ориентирана 
към общността. Много малко дейности търсят достъп до 
клиенти в българските части на града. Бариерите на бъл-
гарското пространство (законови, мрежови, културни, фи-
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нансови) са прекрачвани в повечето случаи от наследници 
на заможни родове с политически връзки. Вътре в квартала 
„бизнесите“ също имат различни мащаби, които отразяват 
социално-икономическата структура и неравенства в общ-
ността. Затова ще се опитам накратко да ги скицирам.

Тези, които наричам търговци на дребно, може да имат 
ресурсите да изградят или наемат обособен магазин на под-
брано търговско място – за хранителни стоки, домашни по-
треби, дрехи, дюнер и т.н. Почти винаги бизнесът е семеен, 
единици могат да поддържат наети работници продавачи. 
С доста по-скромни амбиции е много характерната като 
изход за оцеляване в „Столипиново“ дребна продажба пред 
собствения дом. Това са най-често метални лавки (изра-
ботвани от ковачите в квартала), застроени като част от 
къщата дребни магазинчета. Разполагащите с още по-ма-
лък ресурс оборудват сергийна търговия на улицата пред 
дома си, а като че ли с най-малки възможности са амбулант-
ните търговци, които нареждат стока на чаршаф на улица-
та или обикалят из квартала с детска количка с банани или 
чанта с хлебчета, чашки със сготвен вкъщи сутляш и др. 
В най-бедните части на квартала пък поставянето на ар-
тикул на прага на къщата (краставица, патладжан, бутилка 
веро, намерени на сметището панталони) е знак, че този 
комшия е започнал да продава тези неща, но често хората 
просто знаят от кого какво да търсят. В обратния край 
на диапазона в кв. „Столипиново“ са луксозните магазини за 
булчински рокли, обзавеждане, злато и бижута – инвестиции 
на най-заможните жители на квартала.

При занаятчиите с работилници има такива, които са 
напреднали до степен да вземат няколко работници на над-
ница, най-често роднини. Успехът им се дължи на това, че 
имат клиентела за услугите си и от извън махалата (желе-
зар, стругар, автомонтьор). Други могат да си позволят 
само чираци, на които не плащат, осигуряват им само ядене 
и цигари, когато са на работа. Трети се надяват да изкарат 
днес двайсет лева и да спестят десет за материали за утре 
(предимно обслужващи нужди на общността, срещу твърде 
малки възнаграждения – стъклар, дърводелски поправки...).



94

Дюшекчия – със сергията за продажба, „работилницата“ (на 
заден план) и транспортния си бус – всички разположени пред блока, 
където живее. Кадър от филма „Занаяти по наследство“ на Осман 
Юсеинов и Дуварколектив, август 2021 г. 

Най-динамична и пълна с изненади е категорията на ус-
лугите без обособено търговско пространство. От поста-
вящите улични украси под наем и „диджеите“ със собствен 
бус, оборудван със звукова уредба и огромни колони, които 
могат да бъдат разположени на всяко място из махалата, до 
скъпо платените майстори на скулптирани тавани – ориги-
нално изкуство от цимент и светлини, което украсява хо-
лове и спални из квартала.

Основна характеристика на трудовия живот в кв. „Сто-
липиново“ е едноличният, но много изобретателен бизнес. 
Ако предприемачите не бяха от малцинството, а основате-
ли на стартъп, щяхме да го наречем „иновативен“. Много 
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жители извършват по три или четири дейности едновре-
менно, от съвсем различен характер, като най-успешни са 
онези, при които една дейност предоставя ресурс за друга-
та, както и онези, които успяват да концентрират работ-
ната сила на по-широкия кръг роднини в един комплекс от 
начинания.

Инициативността преминава постоянно границите 
между не-труд, бизнес и наемен труд. В кв. „Столипиново“ 
човек може да е едновременно стъклар и бръснар, майстор 
фаянс и да се подготвя да отвори клуб за видеоигри. Това е 
Петко, който работи като джамджия на квартала, използ-
вайки изхвърляните из града стари прозорци, по-рано е ра-
ботил в „Матраци ТЕД“, но години наред е бил основният 
помощник в шлосерската работилница на свой „благодетел“ 
– българин. После замина със семейството си да работи в 
Германия, а когато две години по-късно се върна, беше до-
несъл наръч видеоигри „Плейстейшън“ и касетки, с идеята 
да направи клуб за игри за децата.

Сейфи пък, когато е в Пловдив, кара такси (към опера-
тор), инвестирал е в красива шатра за церемонии и украсени 
ресторантски столове, които отдава под наем за сватби 
през лятото, но периодично прави превози със своя пътни-
чески бус от „Столипиново“ до Германия, Австрия и Белгия 
и от време на време се хваща на работа в производствени-
те цехове на турци в Германия, когато условията са добри.

Ахмед също вози гастарбайтери с бус два или три пъти 
в месеца, но колата и курсовете урежда друг човек, негов 
„шеф“ (който изглежда има 2 – 3 микробуса). Ахмед използ-
ва възможността да докарва от Германия различни уреди и 
техника, които продава на други дребни търговци в квар-
тала – това лято предлагаше машини за сок за по няколкос-
тотин лева едната. На жена си е направил лавка, долепена 
до къщата, където по цял ден продават сокчета, кафе, вся-
какви неща за хапване на децата, патрончета ракия и про-
чие. Преди месец го заварих разположил отпред казан за пра-
вене на захарен памук и ми разправи как, когато бил младеж 
(значи 80-те години), с баща му продавали захарния памук на 
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Гребната база всяка събота и неделя.

Пред къщата на Ахмед. Снимка: Осман Юсеинов, 
септември 2021 г.

В списъка с 221 занятия собственият бизнес беше пред-
ставен по следния начин (като държим предвид, че всеки по 
необходимост е дал едномерно описание за многократно 
по-сложна реалност). При мъжете: бояджия, „външни изо-
лации“, „магазин за дрехи“, „имам си голям двор със зелен-
чуци и кон с каруца и правя превози”, още един кираджия, 
диджей (за местните сватби и празненства), „закуски, би-
лярд“, музикант с оркестър, „декоративен бетон“ (каза, до-
като обслужваше скара с кюфтета), „сергия за зеленчуци“, 
„хранителни стоки“, „декоративни тавани“, „ВиК и жичка-
джия“, „продава самолетни билети“, „кара такси“ (2 пъти), 
дърводелец (2 пъти), касапин (2 пъти), бръснар (в махалата, 
2 пъти), „бръснар в Англия” (2 пъти), нерегистрирано такси 
(този тип коли обслужват хората от квартала, 2 пъти), же-
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лезар (2 пъти), „бус превоз“ (2 пъти), бус за Европа (3 пъти), 
„златарски магазин“ (3 пъти), автомонтьор (3 пъти), виде-
ооператор (3 пъти), ремонти, шпакловане (3 пъти), мага-
зинче (9 пъти), търговия (38 пъти), „частен бизнес”.

При жените: „магазин за дрехи“, „продава играчки, ходи 
по селата и пазарите“, „шие чаршафи и калъфки“, „кафе и 
газирано, скреж“, „количка със сладолед“, „сергия зеленчуци“, 
„магазинче” (10 пъти), „търговия” (16 пъти), „в Германия”, и 
едно искрено „проституира”.

Към предприемачеството бих добавил и категорията 
„Събиране на боклук“. Тези предприемачи също присъстват 
самостоятелно на пазара, усвояват професионални умения, 
правят инвестиции, откриват нови възможности какво и 
на кого можеш да предложиш. Сдобилите се с количка от 
някакъв вид (обикновено много пострадала бебешка количка) 
могат да работят с по-обемисти или тежки товари, други 
се научават как да ги разфасоват на място, за да извличат 
полезните части, трети инвестират 30 – 40 лв. във вело-
сипед, който им позволява да обикалят контейнерите извън 
квартала. Освен доставянето на суровините в пунктовете 
за рециклиране (друг един местен бизнес), различни наход-
ки се продават на комшиите, на занаятчиите или на мест-
ния битак. Дрехите в по-добро състояние се предлагат от 
къща на къща за левче или 50 ст., счупените телефони се 
продават за части и т.н.
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Призрачни предприемачи: наркозависими в квартала са се орга-
низирали да изнасят битовия боклук срещу левче на домакинство. 
Снимка: Никола Венков, част от проекта на Дуварколектив „Служба 
Чистота – „Столипиново“, октомври 2020 г.

В така очертания широк диапазон от мащаби на дейност 
само най-едрите бизнеси имат регистрирана фирма. Всички 
останали инициативи попадат в зоната на неформалната 
икономика на квартала.21 Неформалното при  сегрегираните 

21 Ще използвам понятието „неформална икономика“, въведено от Кийт 
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малцинствени общности отдавна изнервя българското об-
щество, въпреки че в голяма степен се дължи на изключва-
нето им от същото това общество от формалния пазар 
на труда. Във въображението на средностатистическия 
гражданин неформалното е еквивалентно на престъпно 
и противозаконно, то е крайно аморално и в този смисъл 
трябва да бъде преследвано с цялата мощ на държавните 
институции. Гражданинът, „който съвестно си плаща да-
нъците“, но получава и пенсия, и достъп до медицинска по-
мощ, и право на почивни събота и неделя, и дори годишен 
платен отпуск, се чувства дълбоко ощетен от „циганина”, 
който продава хляб и леща на своите комшии, без да има 
касов апарат, носи торби цимент и в събота и неделя, за-
щото му трябват и тези 20 лв., и поема сам всички рискове 
от евентуална злополука или неработоспособност.

Затварянето през пролетта на 2020 г. не само прекъсна 
водовъртежа от дребнопредприемаческа деятелност, кой-
то позволява финансовите потоци в квартала да дости-
гат до всички, но като че ли се представи като шанс пред 
българското общество най-после да накаже „тия цигани“ 
за „тарикатлъка“ им. Полицейските проверки на бакални-
ци и лавки не бяха единствено относно носенето на маски 
и спазването на противоепидемичните мерки. На втория 
месец полицейските патрули бяха вече придружени от ин-
спектори от НАП. В най-страшните дни на прекъснато 
препитание за цялата общност десетки магазинчета бяха 
глобявани за липса на касови апарати или на регистрация 
като търговци. Така бяха затворени и магазините за базо-
ви хранителни продукти. Репортер от „Филибелилер“ уста-
нови, че в целия квартал работеха безпрепятствено само 
4 – 5 магазина. Според местните те също били „незаконни“, 
но били на „свои хора“, хора, свързани с политическите пар-
тии. Така всички бяха принудени да пазаруват от тях или 

Харт, за да избегна негативните нюанси, които обикновено се влагат 
в думи като „незаконна търговия“, „сив сектор“, „работа на черно“ 
по отношение на честен труд, който по различни причини не влиза в 
рамките поставени от държавата. Вж. Hart, Keith. 1985. “The Informal 
Economy,”Cambridge Anthropology 10, no. 2. 
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от Кауфланд извън квартала, където цените бяха съвсем 
различни от тези в махалата.

В този контекст придобиват особена плътност думи-
те на моите информанти:

Стоим си в апартамента всичките и косите ни 
побеляха. Това знаеш ли какво е, да гледаш децата 
ти как лягат гладни вечер? Аз поне съм късметлия, 
но имаше ден, дадох на комшията да си вземе хляб. 
Защото ги чувам оттатъка. И какво – бедния дава 
на бедния. Нали на другия ден аз няма да имам да си 
купя хляб?

[…]
Ако стоим все затворени, откъде ще си изка-

раме прехраната? Имам чувството, че ни притис-
кат, предизвикват нарочно, умишлено и съм сигу-
рен, че някой от министрите им е заповядал. Те се 
отнасят много враждебно [полицаите] и може и да 
се сбием и да отидем и по-далеч! 

(Мъж ок. 40, с основно образование, зидар.)

Със собствените сили на общността

Картината на труда в квартали като „Столипиново“ се 
отличава от средната за българския град, което е причина 
противоепидемичните мерки да засегнат местните хора 
по много различен начин. Докато повечето предприятия в 
страната продължиха да работят и при извънредните мер-
ки, а на служителите беше предоставена възможност да 
пътуват с документ от техния работодател, в кв. „Сто-
липиново“ предопределящ за абсолютния срив на доходите 
беше доминиращо неформалния характер на заетостта и 
икономическата дейност.
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Жителите на кв. „Столипиново“ бяха подложени на не-
умолим масов икономически натиск през пролетта на 2020 
г. в комбинация с психическия и физическия тормоз, описани 
в първите части на текста. Те се справиха благодарение на 
подготвеността си да се приспособяват към условия на ня-
мане (драстично съкратиха потреблението си) и чрез пре-
разпределяне на нуждата сред роднините и в общността. 
Показателно е, че докато 30% от респондентите съобща-
ваха, че са запазили предишните си доходи, 49% не са при-
бягвали до заеми или резерви. 

Половината респонденти са имали сериозни финансови пробле-
ми. Анкета със сто души в края на затварянето. Графика от Венков, 
„Извънредните мерки...“

При разбивка по доходите се оказа, че нуждата от помощ 
или разпродаване на спестяванията се появява само когато 
доходът е паднал под 400 лв., а става наистина значителна 
едва в ситуациите под 150 лв. месечно (62% от хората с 
доход между 150 и 400 лв. твърдяха, че са се оправяли).22

В кв. „Столипиново“ хората нямат спестявания в оби-
чайния смисъл на думата поради слабия досег с финансови-

22 Венков, „Извънредното положение…“, с. 16. 
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те институции на мнозинството. Важните институции 
в квартала не са банките и фирмите за бързи кредити, а 
местните златарски магазини и заложни къщи. Обзавежда-
нето на домакинството се възприема като форма на спес-
тяване, а временния излишък от приходи се превръща в 
златни бижута, които имат и ред други функции. По време 
на пандемията този тип спестявания, включително натру-
паната през годините техника в дома, се устремиха към за-
ложните къщи (при 28% от анкетираните):

Намаляха, няма откъде, аз сега като не работя 
и няма как да си прехранвам семейството. И зато-
ва се налагаше да оставям по някоя вещ някъде, за 
да мога да изкарам някой лев, да мога да си прехран-
вам семейството. И сега това ми е една от боле-
стите, откъде ще мога да припечеля тия пари, за 
да мога да си възвърна тия вещи. [...] Аз така или 
иначе закъсах много с финансите, оставих си теле-
фони, злато оставих в заложна къща, да мога да си 
прехранвам семейството. 

(Мъж ок. 40 г., с основно образование, 
таксиметров шофьор.)

Освен акумулираните ресурси, които варираха между 
домакинствата, другият много важен механизъм кв. „Сто-
липиново“ да преживее затварянето беше взаимопомощта. 
Тя беше както индивидуална (между „бедни и бедни“, както 
при помагането на комшията с хляб), така и организирана. 
И в двата случая взаимопомощта се обляга на дълготрайни 
традиции в общността. Няколко пъти съм наблюдавал как, 
когато едно семейство има повече от съседите си, готви 
вечеря в голямо количество и след като яде, тенджерата 
се носи по другите къщи. Организираните инициативи пък 
стъпваха върху ислямската традиция на Курбан Байряма, 
когато по-заможните членове на общността колят жи-
вотно и раздават месото на бедните. Тук много важна е 
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анонимността на благодетеля, който прави доброто дело в 
името на Аллах, а не за да получи признание от общността.

Тези традиционни форми бяха мобилизирани и трансфор-
мирани в дигитални и транснационални инициативи от 21-
ви век. Редица активисти организираха анонимно събиране 
на средства през интернет, Уестерн Юнион, Пейпал и пр., с 
които закупуваха и разпределяха торби с хранителни проду-
кти за стотици семейства на всеки няколко дни. Раздавани-
ята бяха документирани с живо обсъждани от цялата общ-
ност лайфове (видео предавания на живо) във Фейсбук, за 
да се постигне абсолютна прозрачност и да се отхвърлят 
съмненията, че активистите се стремят да забогатеят 
за сметка на гладуващите. Събраните и преразпределени 
средства достигнаха десетки хиляди евро.23

Кадри от „лайфовете“ по събиране и раздаване на храни за  
бедните от една от самоорганизиралите се групи, април 2020 г.

23 „Вълна от солидарност по време на извънредното положение“, Filibelil-
er | Филибелии, 17.ІV.2020, https://filibeliler.com/2020/04/17/solidarnost/ 
Аз следях тези процеси отблизо, подкрепяйки една от активистките 
групи. Артистичният проект на Дуварколектив, „Allah razı olsun“ доку-
ментира постиженията от тази „пролет на „Столипиново“, 
https://duvarkolektiv.art.blog/bg-glavna/proekti/duvarmuzei 

https://filibeliler.com/2020/04/17/solidarnost/
https://duvarkolektiv.art.blog/bg-glavna/proekti/duvarmuzei
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Голяма част, но далеч не всички дарения бяха получени 
от диаспората на кв. „Столипиново“ в Западна Европа. Ог-
ромната емиграция от квартала, без обаче да се къса връз-
ката с него, е определяща за позамогването на общност-
та от петнайсетина години насам и за натрупването на 
ресурсите, от които беше черпено през тези два месеца. 
Почти всяко семейство, което живее още в Пловдив, има 
роднини в чужбина. Някои от тях също загубиха работата 
си, имаше известен брой завърнали се през пролетта, но 
още в края на май 2020 г. процесът на миграция в обратна 
посока се утрои, защото домакинствата търсеха начини да 
възстановят загубеното. В края на краищата, основопола-
гащият фактор за оцеляването на „Столипиново“ и по вре-
ме на пандемията, и в годините преди нея е отварянето на 
трудовите пазари на Европейския съюз. Кв. „Столипиново“ 
днес е една истински транснационална общност, с търгов-
ски връзки от Газиантеп до Лондон.

Убягващият спомен за „локдауна“

Настоящият разказ се опира на проследяването от мен 
самия на събитията през 2020 г. Опитите ми да получа до-
пълнителни лични разкази през 2021 г. не дадоха интерес-
ни плодове. Вместо обобщение, ще се занимая с този ин-
тригуващ ме въпрос: как е възможно полицейската блокада, 
описана в такива драматични краски от цитатите по-го-
ре, и двумесечното лишаване от препитание да са толко-
ва трудни за възкресяване в конкретика година по-късно? 
От една страна, вероятно роля играе хаотичното редуване 
на прекомерно санкциониране с небрежна незаинтересова-
ност, което е специалитет на българските институции, 
т.е. объркващото съжителство в местния опит между 
извънредно положение и всекидневност. От друга страна, 
това ме води към истинския смисъл на понятието „марги-
нализация“: а именно приемането на чуждата власт и произ-
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вол като легитимни, в реда на нещата; невъзможността да 
се отстоява претенция за правилната подредба на живота 
ти. Но аргументът за маргиналността трябва да се услож-
ни в една социално хетерогенна общност като тази в кв. 
„Столипиново“.

Невъзможността да се конструира постфактум съдър-
жателен разказ за 2020 г. се разиграваше по три различни 
начина при разговорите ми с жителите на квартала. Еди-
ният, истински „маргиналният“, беше трудността да се 
върнеш към онзи опит, след като вече са е уталожил адре-
налинът от обидата и страха какво още ще те застигне 
утре. Вторият беше по-скоро емоционално отдалечава-
не, защото самоограничения е имало, но все пак гладът и 
нуждата не са навестили твоето семейство. И третият 
– най-енергичният и мотивираният – беше едно прескача-
не към универсални „истини“ на обида, несправедливост, 
яд, безсилие, изразявани чрез обобщаващи мнения за влас-
тимащите и напоследък все повече преливащи в грандиозни 
конспирационни сюжети, при които обаче отпада нуждата 
от конкретиката на личния опит.

Преживяванията на затварянето бяха различни за раз-
личните „прослойки“ вътре в квартала. Както видяхме, 
населението на „Столипиново“ е хетерогенно, нееднород-
но по ресурси, опит и възможности. Една значителна част 
днес спада към нещо като „средна класа“ – може да си поз-
воли прилично потребление и стил на живот, макар още да 
не ги усеща стабилни и непоклатими. Видяхме, че половина-
та са се справили при затварянето без големи икономиче-
ски трудности, но различно е било дори третирането от 
полицаите. Познати, които бих причислил към горния слой 
на „средната класа“ (бяха ходили в училище извън квартала, 
бяха завършили средно или дори висше образование, говоре-
ха много добър (пловдивски) български език, имаха подходя-
щия вкус на обличане и т.н.) ми казваха, че полицаите никога 
не са им правели проблем, дори били любезни. А придвижва-
щите се с личния си автомобил (следователно и разполага-
щи с такъв) не срещаха никакви проблеми.
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Нееднороден позитивен и негативен опит на общността. Анке-
та със сто души в края на затварянето. Графика от Венков, „Извън-
редните мерки...“

Обратно, семейство с няколко деца от една от бедните 
части на квартала срещаше големи проблеми да стигне до 
квартирата в средата на „Столипиново“, където пандеми-
ята ги беше заварила – трябваше да обикалят и да търсят 
заходи от три или четири посоки, навсякъде навиквани и 
отпращани назад от някой полицай. Те обаче представяха 
за българските предразсъдъци точно фантазния образ на 
„циганското семейство“ – не съвсем добре облечени жена и 
четири деца на различни възрасти.

„Айде обратно!“ Търговската улица на кв. „Столипиново“ почер-
нена от патрули. Снимка: Filibeliler | Филибелии, март 2020 г.

За хората живеещи по принцип в несигурност такива 
травматични преживявания са се превърнали в обичайна част 
от всекидневието. Едно от тях бързо губи отчетливост, 
разпада се в потока от следващи такива. При блокадата през 
пролетта жената от горния пример губи възможността да си 
докарва приход като обикаля сметищата из „Столипиново“, 
но и днес тя не е сигурна дали ще има някой лев да нахрани 
децата си утре. И днес не излиза от квартала – защото няма 
пари за рейс; страх я е да остави по-малките деца сами задълго 
в махалата; притеснява се какво отношение може да срещне 
навън. От представител на властта тя почти автоматично 
би очаквала отношение като гореописаното – преди или след 
пандемията. За нея такива срещи винаги са били съпроводени 
със страх. Но не е готова да обобщи че в онези месеци сре-
щите са зачестили, защото това означава да има претенция 
колко и какви трябва да бъдат. Предвид всичко това, припом-
няйки си предната пролет, тя казва:
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„Айде обратно!“ Търговската улица на кв. „Столипиново“ почер-
нена от патрули. Снимка: Filibeliler | Филибелии, март 2020 г.

За хората живеещи по принцип в несигурност такива 
травматични преживявания са се превърнали в обичайна част 
от всекидневието. Едно от тях бързо губи отчетливост, 
разпада се в потока от следващи такива. При блокадата през 
пролетта жената от горния пример губи възможността да си 
докарва приход като обикаля сметищата из „Столипиново“, 
но и днес тя не е сигурна дали ще има някой лев да нахрани 
децата си утре. И днес не излиза от квартала – защото няма 
пари за рейс; страх я е да остави по-малките деца сами задълго 
в махалата; притеснява се какво отношение може да срещне 
навън. От представител на властта тя почти автоматично 
би очаквала отношение като гореописаното – преди или след 
пандемията. За нея такива срещи винаги са били съпроводени 
със страх. Но не е готова да обобщи че в онези месеци сре-
щите са зачестили, защото това означава да има претенция 
колко и какви трябва да бъдат. Предвид всичко това, припом-
няйки си предната пролет, тя казва:
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Добре бяхме. Нали тогава носеха, раздаваха 
храна. А аз точно тогава имах малко пари и бях ку-
пила бидон веро, което продавах тука на комшии-
те. Изкарвах по 2-3 лева. Бях станала продавачка!

(Жена, ок. 40 г., начално образование, 
събира отпадъци за рециклиране.)

В заключение, смятам, че разказът за „локдауна“ се изпа-
рява, остават такива незначителни фрагменти, които не 
могат да формират общностна памет, защото способнос-
тта и смелостта да се изрази, отдели опита за един осо-
бен период се оказва в обратнопропорционално отношение 
с тежестта на този период за съответните семейства в 
една социално нееднородна общност. Освен това и очаква-
нията на жителите на „Столипиново“ не са особено голе-
ми. Те са адаптирали житейския си опит и икономическите 
си стратегии за справяне с такива екстремни обстоятел-
ства, които никога не са били далеч от тях. Затова и ги от-
пращат с лека ръка и с упование във по-доброто настояще.
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пандемия и уязвимост – разкази 
на български трудови мигранти

Мадлен Николова и  Неда Денева

Европейският съюз от десетилетия премахва вътреш-
ните си териториални граници, но коронавирусът ги връ-
ща. Или по-точно, разкрива старите и за кратко невидими 
граници между различни категории граждани и работници. 
Доскоро обаче те бяха покрити от воала на свободата на 
придвижване и европейското гражданство.

Медиите обърнаха внимание на ролята на мигрантите 
в първите месеци на пандемията и скицираха противоречи-
вия образ на опасните, но необходими работници. Станах-
ме свидетели на скандални и неприемливи условия на живот 
и труд. Но отвъд тези открояващи се случаи съществуват 
безброй незабележими истории на хора, чието всекидневие 
по време на пандемията не е осветено от избирателно на-
сочените медийни прожектори. Тук се опитваме да уплът-
ним разказите на мигрантите за ефектите от пандемията 
и утежняването на изключеността им. За съжаление, ра-
ботниците в България, изправени пред подобни предизвика-
телства, също не получиха достатъчно внимание, нито пък 
грижа. Други текстове в този сборник (вж. тези на Никола 
Венков и Росица Кратункова) се занимават точно с този 
проблем.

Много от ограниченията, наложени в Западна Европа, 
превърнали се в синоним на мерките от началото на пан-
демията от COVID-19, са отдавна рутинни за заетите в 
редица професии, типични за източноевропейските миг-
ранти. Едно от тях беше ограниченото право да напускаш 
дома си. Животът на безброй източноевропейски болно-
гледачи и болногледачки, детегледачки и домашни помощ-
ници в чужбина не се променя драстично вследствие на 
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 затварянето. И преди това те прекарват седмици наред 
затворени в къщи и апартаменти, които са едновременно 
дом и работно място. И преди пандемията те рядко сре-
щат своите близки и приятели и виртуалното общуване с 
тях е болезнено познато. Но разговорите по втръсналия им 
Месинджър придобиват по-тревожен характер с настъпва-
нето на пандемията.

Интервютата ни показаха, че начинът, по който коро-
навирусът се отразява на труда, е предопределен от фак-
тори, предхождащи пандемията. Ограничителните мерки 
също са преживявани различно в зависимост от това дали 
работиш в собствената си страна или в чужбина; от вкъщи 
или в офис, магазин, строителен обект; дали живееш под 
наем, при шефовете си, или в къщата, която си нает да ре-
монтираш; дали се грижиш за деца и роднини или живееш 
сам, без да можеш да се срещаш с близките си.

Основната разделителна линия за това как работници-
те преживяват пандемията е типът договор (или отсъст-
вието му) и трудовите условия, при които са наети. Някои 
заети с постоянни трудови договори си взимат заслужена 
платена почивка, макар и затворени между четири стени. А 
за онези без договори се оказва невъзможно дори да стигнат 
до работното си място, въпреки че са очаквани там. Те не 
получават обезщетения и не могат да упражняват профе-
сията си. Макар и да играят важна роля за поддържането на 
икономическия живот на всяка страна, неформално заети-
те не са разпознати като трудещи се от институциите, а 
неформалните им работодатели ги изоставят.

Българските трудови мигранти говореха за редица ри-
скове: от риска да заминеш, без да говориш местния език –  
„Затваряш очите и тръгваш“, през риска да не можеш да 
погасиш заема си, ако смениш професията в чужбина; до ри-
ска от вируса и ваксините. Но как могат индивидуалните 
работници да предвидят тези рискове, да се подсигурят за 
тях, да спестят с оглед на подобен катаклизъм? Как да се 
ориентират поставените в безкрайно несигурна ситуация 
хора и да изберат измежду конкуриращите се за публично 
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внимание епидемиолози, икономисти, финансисти? С този 
текст се опитваме да очертаем техните решения, да раз-
кажем за затрудненията и колебанията им.

Повод за тази статия бяха и спекулациите около „Вели-
кото завръщане“1 на източноевропейските гурбетчии през 
последните две години. Наистина ли хората с работа в За-
падна Европа се прибраха, за да заемат работни места в уж 
реиндустриализирани райони? Прибързаните заключения на 
база данните за пристигналите български граждани в стра-
ната в началото на пандемията не се оправдаха в дългосро-
чен план. Но наистина, няма ли да е очевидно решение да 
се върнеш, ако чистиш къщи в Лондон, a броят клиенти се 
е стопил наполовина след началото пандемията? Опитахме 
се да разберем защо повечето наши респонденти продължа-
ват да живеят в Западна Европа, а „масово завръщащите 
се“ са всъщност политически фантазъм.

Мобилните източноевропейци по време 
на пандемия ― опасни мигранти или ключови 
работници?

В началото на пандемията видяхме не само повторното 
издигане на уж забравените териториални национални гра-
ници, но и силните социални и икономически разделения меж-
ду местни граждани и мигранти, между работници с достъп 
до социални услуги и работници, изключени от системите 
за подкрепа, между „ценни граждани“ и „опасни мигранти“. 
Източноевропейските мигранти в ЕС се оказаха „ключови 
работници“, без които западните общества не могат да се 

1 Георгиев, Огнян. 2020. Голямото завръщане: COVID-19 и обратната 
миграция към България. European Council on Foreign Relations. 
h t t p s : / / e c f r . e u / s o f i a / p u b l i c a t i o n / % D 0 % B 3 % D 0 % BE % D 0 % B -
B%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%
D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-covid
-19-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B-
D%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80/.

https://ecfr.eu/sofia/publication/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-covid-19-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80/
https://ecfr.eu/sofia/publication/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-covid-19-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80/
https://ecfr.eu/sofia/publication/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-covid-19-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80/
https://ecfr.eu/sofia/publication/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-covid-19-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80/
https://ecfr.eu/sofia/publication/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-covid-19-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80/
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възпроизвеждат, но също така се затвърди образът им на 
носещи заплаха и риск.2 Независимо дали бяха възхвалявани 
или отбягвани, трудовите мигранти станаха по-уязвими в 
тази безпрецедентна криза.

В началото на пандемията от COVID-19 през 2020 г. бяха 
въведени най-различни ограничения за преминаване, пре-
стой и работа в приемащите държави на Европейския съюз. 
Потоците трудови мигранти между Източна и Западна Ев-
ропа се адаптираха към новите условия. През пролетта на 
2020 г. в едната посока се придвижваха източноевропейски-
те мигранти, останали без работа и препитание в запад-
ните страни-членки. Прибирайки се у дома, те бяха задър-
жани, забавяни по пътя и карантинирани в собствените си 
държави.3 В обратната посока тръгнаха други източноев-
ропейски мигранти, разчитащи ежегодно на сезонния труд 
в чужбина. Границите бяха направени пропускливи за т.нар. 
„ключови работници“ в земеделието, в сектор „Грижа“, хра-
нителната промишленост и т.н. Чартърни полети със спе-
циално разрешение излитаха от претъпкани летища, за да 
доставят необходимата работна ръка.4 Без да могат да 
изкарват прехраната си в собствените си страни, много 
от източноевропейските мигранти се възползваха от из-
ключенията и заминаха, въпреки рисковете от пандемията 
и неизвестността за условията на живот и труд.5

2 Hristova, Tsvetelina. ‘Morbid Mobilities.’ Identities, Lockdown Theory #33, 
https://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/announcement/view/43.
3 Erizanu, P. 2020. ‘Stranded or shunned: Europe’s migrant workers caught in 
no-man’s land.’ The Guardian. www.theguardian.com/world/2020/apr/16/
stranded-or-shunned-europes-migrant-workers-caught-in-no-mans-land.
4 Weisskircher, Manes, Julia Rone, and Mariana S. Mendes. 2020. ‘The Only 
Frequent Flyers Left: Migrant Workers in the EU in Times of Covid-19.’ 
OpenDemocracy. 
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/only-frequent-fly-
ers-left-migrant-workers-eu-times-covid-19/.
5 Nikolova, Madlen and Loren Balhorn. 2020. ‘The EU’s Seasonal Farm Workers 
Are Still Forced to Travel During the Pandemic.’ Jacobin Magazine. 
https://jacobinmag.com/2020/05/migrant-workers-strawberry-farms-eng-
land-bulgaria-eu-coronavirus.

https://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/announcement/view/43
http://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/stranded-or-shunned-europes-migrant-workers-caught-in-no-mans-land
http://www.theguardian.com/world/2020/apr/16/stranded-or-shunned-europes-migrant-workers-caught-in-no-mans-land
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/only-frequent-flyers-left-migrant-workers-eu-times-covid-19/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/only-frequent-flyers-left-migrant-workers-eu-times-covid-19/
https://jacobinmag.com/2020/05/migrant-workers-strawberry-farms-england-bulgaria-eu-coronavirus
https://jacobinmag.com/2020/05/migrant-workers-strawberry-farms-england-bulgaria-eu-coronavirus
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Тези сцени с опашки от мигранти по новопоявилите се 
стари граници и в двете посоки бързо избледняха в публич-
ното съзнание и бяха заместени от скандални медийни об-
рази на огнища на заразата, възпламеняващи се едно след 
друго на места с висока концентрация на трудови мигранти 
из цяла Европа. Така високият риск от заболяване в месоп-
реработвателната индустрия в Германия стана свръхви-
дим и на няколко места бяха затворени и изолирани не само 
отделните фабрики и работещите в тях, а цели региони.6 
Земеделски ферми и кооперативи бяха карантиринари като 
горещи точки на зараза и бяха охранявани от полиция и 
частни охранителни фирми в Германия.7 В Италия жилищ-
ни комплекси, населени предимно с мигранти, бяха блокира-
ни от полицията и армията и не допускаха мигрантите под 
карантина да излизат навън.8 В старчески домове трудови 
мигранти бяха карантинирани заедно с множеството болни 
и така изложени на допълнителен риск от заразяване.9

Концентрацията на огнища на вируса там, където жи-
веят и работят мигранти, бе отразена и анализирана двоя-
ко. От една страна, медиите показаха недисциплинираните 
мигранти, които не спазват ограниченията, нарушават 
карантината и заплашват местните граждани. Намесата 

6 Synovitz, Ron. 2020. ‘COVID-19 Outbreak Among Romanian, Bulgarian Work-
ers Threatens Germany’s Lockdown Strategy.’ Radio Free Europe. 
https://www.rferl.org/a/coronavirus-outbreak-threatens-germany-s-lo-
cal-lockdown-strategy/30684736.html.
7 FAZ.NET. 2020. ‘Corona-Ausbruch auf Gemüsehof:Reisebeschränkungen für 
Menschen aus niederbayerischem Landkreis’ Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-
ausbruch-auf-gemuesehof-reisebeschraenkungen-fuer-landkreis-16879212.
html.
8 Matranga, Ana. 2020. ‘Italian Soldiers Are Enforcing a Coronavirus Barri-
cade around Community of Migrant Farm Workers.’ CBS News. https://www.
cbsnews.com/news/italy-coronavirus-mondragone-outbreak-soldiers-en-
force-barricade-bulgarian-migrant-farm-workers/; СЕГА. 2020. ‘В Италия 
издирват български роми, избягали от карантина.’ 
https://segabg.com/node/141014.
9 ILO. 2020. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Up-
dated estimates and analysis. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf.

https://www.rferl.org/a/coronavirus-outbreak-threatens-germany-s-local-lockdown-strategy/30684736.html
https://www.rferl.org/a/coronavirus-outbreak-threatens-germany-s-local-lockdown-strategy/30684736.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-ausbruch-auf-gemuesehof-reisebeschraenkungen-fuer-landkreis-16879212.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-ausbruch-auf-gemuesehof-reisebeschraenkungen-fuer-landkreis-16879212.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-ausbruch-auf-gemuesehof-reisebeschraenkungen-fuer-landkreis-16879212.html
https://www.cbsnews.com/news/italy-coronavirus-mondragone-outbreak-soldiers-enforce-barricade-bulgarian-migrant-farm-workers/
https://www.cbsnews.com/news/italy-coronavirus-mondragone-outbreak-soldiers-enforce-barricade-bulgarian-migrant-farm-workers/
https://www.cbsnews.com/news/italy-coronavirus-mondragone-outbreak-soldiers-enforce-barricade-bulgarian-migrant-farm-workers/
https://segabg.com/node/141014
mailto:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
mailto:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
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на полицията и войската допринесоха за изграждането на 
образа на необуздани мигранти с опасни тела. Същевремен-
но редица социални анализатори отбелязаха, че основната 
причина за избухването на зараза по тези места се корени в 
условията на живот и труд.

Пандемията влоши уязвимостта и зависимостта на ра-
ботниците, но и ги направи по-видими за общественост-
та.10 Условията често останаха непроменени, въпреки из-
искванията за социална дистанция, предпазни средства и 
засилена хигиена. Ограничената мобилност, карантинира-
нето, липсата на редовни полети и блокираните граници 
допълнително засилиха зависимостта от работодателите.

Така в много сектори жизненоважният достъп на ра-
ботниците до здравеопазване по време на пандемията 
остана силно ограничен. В Германия например, условията 
на срочните сезонни договори бяха удължени от 70 на 115 
дни,11 осъждайки временните работници на дълги периоди 
без осигуровки. Както посочва Ралука Бежан,12 пандемията 
се оказа плодородна почва за още по-голяма експлоатация на 
сезонните работници, без да им бъде предоставена социал-
на защита.

Медии, синдикати и изследователи често критикуват 
ужасяващите условия на труд в месопреработвателната 
промишленост, определяни като съвременно робство.13 
10 Die Zeit. 2020. ‘Fleischindustrie: Gewerkschaft fordert sofortiges Verbot von 
Werkverträgen.’ https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/fleischin-
dustrie-toennies-corona-werkvertraege-ngg-gewerkschaft; Dulaney, Chelsey. 
2020. ‘German Slaughterhouse Overhaul: Radical Reform or Return to Status 
Quo?’ Deutsche Welle. https://www.dw.com/en/coronavirus-meat-industry-
germany-t%C3%B6nnies-working-conditions/a-54252645.
11 Zingher, Erica. 2020. ‘Ausbeutung in Corona-Krise: Spargel unser.’ Die 
Tageszeitung. https://taz.de/!5676706/.
12 Bejan, Raluca. 2020. ‘COVID-19 and Disposable Migrant Workers.’ Verfas-
sungsblog. 
https://verfassungsblog.de/covid-19-and-disposable-migrant-workers/.
13 Soric, Milodrag. 2020. ‘Corona-Ausbruch in Coesfeld: ‘Moderne Sklaverei.’ 
Deutsche Welle. https://www.dw.com/de/corona-ausbruch-in-coesfeld-mod-
erne-sklaverei/a-53382903; Nova.bg.2021. ‘Германска телевизия показа 
шокиращи кадри за експлоатация на българи.’
shorturl.at/gtNRY.

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/fleischindustrie-toennies-corona-werkvertraege-ngg-gewerkschaft
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/fleischindustrie-toennies-corona-werkvertraege-ngg-gewerkschaft
https://www.dw.com/en/coronavirus-meat-industry-germany-t%C3%B6nnies-working-conditions/a-54252645
https://www.dw.com/en/coronavirus-meat-industry-germany-t%C3%B6nnies-working-conditions/a-54252645
https://taz.de/!5676706/
https://verfassungsblog.de/covid-19-and-disposable-migrant-workers/
https://www.dw.com/de/corona-ausbruch-in-coesfeld-moderne-sklaverei/a-53382903
https://www.dw.com/de/corona-ausbruch-in-coesfeld-moderne-sklaverei/a-53382903
http://shorturl.at/gtNRY
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 Договори през посредници, незачитане на социални права, 
дълги смени и ниско заплащане в горещи или нехигиенични 
помещения в земеделието и в хранителната промишле-
ност, в комбинация с изключително лошите условия на жи-
вот в претъпкани квартири, в палатки или контейнери по 
земеделските полета ― за всичко това знаем от десетиле-
тия.14 Но сега стана пределно ясно, че тези условия на труд 
и живот правят невъзможно спазването на дистанция на 
работното място, изолирането и карантинирането на бо-
лни в дома им, достъпа до здравеопазване при заболяване 
или социалното подпомагане при невъзможност за работа.

Вторият образ на трудовите мигранти по време на 
пандемията беше изграждан паралелно с първия и показа 
ясно, че лошите условия заплашват не само мигрантите, 
но и обществото като цяло. Така за момент имигранти-
те бяха припознати като част от обществото, а услови-
ята им на живот като отразяващи се на всички. В Герма-
ния например медийната кампания за видимост и по-добри 
условия на труд даде тласък на синдикатите да извоюват 
промяна в наемането на работна ръка и забрана на подиз-
пълнителството при подбора на работници в месопрера-
ботвателния и земеделския сектор. Така работниците ще 
могат да работят на дългосрочни трудови договори и ще 
имат достъп до полагащите им се социални придобивки.15 

За да преминем отвъд обобщенията и най-крайните при-
мери, описани в медиите, разговаряхме с десет трудови 
мигранти и мигрантки в Германия, Италия, Гърция, Фран-
ция, Англия. Те отделиха от безценното си време, за да ни 
помогнат да разберем в повече детайли как се е променил 
животът им по време на пандемията и какви са различните 
14 Corrado, Alessandra, Carlos de Castro, and Domenico Perrotta. 2016. Mi-
gration and Agriculture: Mobility and Change in the Mediterranean Area. 
Routledge; Peano, Irene. 2021. ‘Turbulences in the Encampment Archipelago: 
Conflicting Mobilities between Migration, Labour and Logistics in Italian Agri-
Food Enclaves.’ Mobilities 16 (2): 212–23.
15 Cosma, Valer Simion, Cornel Ban, and Daniela Gabor. (n.d.). ‘The Human 
Cost of Fresh Food: Romanian Workers and Germany’s Food Supply Chains.’ 
Review of Agrarian Studies 10(2). 
http://www.ras.org.in/the_human_cost_of_fresh_food.

http://www.ras.org.in/the_human_cost_of_fresh_food
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рискове и  затруднения, които преживяват. За да допълним 
тази картина, се осланяме и на вторични източници ― со-
циологически, антропологически и журналистически проуч-
вания, както и на свидетелства, публикувани в интернет.

В разказите на трудовите мигранти се откроиха три 
основни теми, свързани с първите месеци на пандемията. 
В следващите части описваме как договорите, работни-
те пространства и жилищата определят начина, по който 
мигрантите се справят с пандемията. Уязвимостта им се 
проявява по различен начин в зависимост от предварително 
заложените условия на труд и живот. В заключение обсъж-
даме защо, въпреки трудностите, които срещат, нашите 
респонденти предпочитат да останат в чужбина, вместо 
да се завърнат в България.

Договори

Договорите са първата разделителна линия между миг-
рантите и местните граждани, както и между различните 
категории трудови мигранти. От наличието на договор 
зависят не само сигурността и условията на труд, но и 
достъпът до социални придобивки, сега още по-важни и 
от преди. Ключова разлика продължава да бъде между ра-
ботещи без договор (неформално) и работещи с договор. 
Най-уязвимите мигранти са с временни договори или са на-
значени от подизпълнители. Но значение имат както ти-
път заетост, така и предишните работи, натовареност-
та, осигуровките и т.н. Петя,16 която живее във Франция 
от 15 години, работи във фирма подизпълнител на френ-
ските железници. Заедно със своите колеги почиства и 
дезинфекцира повърхностите във вагоните на една от 
най-натоварените междуградски линии във Франция. Тъй 
като има френски трудов договор, тя може да се възползва 
от обезщетенията, отпуснати от френската държава за 

16 Респондентите са анонимизирани, използвани са псевдоними.
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 затворилите предприятия в първите месеци от пандемия-
та. Петя има дете, което спира да ходи училище, и затова 
тя получава цялата си заплата за периода на затваряне-
то. Отпуснатото от държавата обезщетение за втория 
месец от локдауна получава като регистрирана на бюрото 
по труда. „Правителството отпускаше помощи за хора в 
затруднено положение. Затова ти казвам, Франция си е со-
циална държава.“

В подобна ситуация е и Галя ― тя работи като готвачка 
в Англия от няколко години. Има постоянен трудов договор 
и по време на локдауна в страната не работи. Независи-
мо от това, тя получава обезщетение през петте месеца, 
в които работодателят ѝ не може да ѝ предложи работа, 
като британското правителство покрива 80% от заплата-
та ѝ, а работодателят останалите 20%, заедно със соци-
алните и пенсионни осигуровки.17 Така тя успява да спести, 
но споделя, че много българи в Англия не са регистрирани и 
не могат да се възползват от обезщетенията. По подобен 
начин Невена е регистрирана като самонаета чистачка по 
домовете и също има право на това обезщетение до август 
2021 г., но трябва сама да плаща осигуровките си. Не знае 
как ще се справя занапред ― не намира достатъчно клиенти, 
за да изкара нещо повече от минимума за наем, храна и за-
дълженията към държавата.

Типът договор зависи и от типа полаган труд ― чистач 
във влак или чистач по домове, работничка във фабрика или 
гледач на възрастни хора в къща. Докато чистачката във 
влак е с редовен договор, чистачката на домове може да е 
с неформална устна договорка без никакъв договор или да е 
наета от фирма, но като самоосигуряваща се и да получава 
почасова надница вместо стабилен месечен доход. Работни-
ците във фабрики пък често работят през подизпълнител-
ски фирми, предлагащи по-ниски надници, удържат такси и 
предполагат различни ограничения в достъпа до социални 
осигуровки, право на синдикализация и т.н.  Гледачите по 
17 HM Revenue & Customs. ‘Claim for wages through the Coronavirus Job Re-
tention Scheme.’ GOV.UK. https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-
through-the-coronavirus-job-retention-scheme.

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme
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 домове са наети от български или немски фирми при различ-
ни условия, но често като командировани работници.

Интересен и показателен за предопределеността на 
достъпа до институциите по възпроизводство е секто-
рът „Грижа“. Иронично, именно заетите в него остават 
без здравна грижа и социални придобивки. Разликите в дос-
тъпа до социални и здравни осигуровки, както и условията 
на труд, са особено видими при болногледачките, заети в 
домовете на клиентите денонощно. В интервютата ни се 
откроиха два типа такава заетост в Германия. Едни болно-
гледачки са назначени от български фирми – командировани 
с български договори, а други са наети от немски фирми. 
Условията при двата типа заетост са различни и подсигу-
ряват различен тип социална подкрепа.

В първия случай социалните и здравни осигуровки се из-
плащат в България, а наетите рядко имат достъп до допъл-
нително здравно осигуряване или застраховка в Германия. 
Те разчитат на европейската здравна карта, но тя не ви-
наги покрива грижите, от които се нуждаят при някои тру-
дови инциденти например. Обикновено пациентите тряб-
ва да платят в брой на място и след това да чакат НЗОК 
да възстанови сумата, по тяхна преценка, а това може да 
отнеме няколко години. Така преди няколко години Кремена, 
болногледачка в Германия, вдига „една бабетка от земята и 
направих скъсване на ретината и кръвоизлив в окото, като 
изгубих напълно зрение. И понеже това е спешен случай, с 
нашата здравна карта си отивам в един очен център и те 
ми казват „С тази здравна карта нищо не може да направиш 
и операцията струва 6500 евро. И тогава синът ми, прия-
тели, познати, всички ми изпратиха пари, които аз после 
върнах, но тогава ги нямах тия пари. Направих операцията.“ 
По-късно Кремена отива в НЗОК, за да поиска сумата, но 
четири години по-късно тя още не е възстановена.

Българските фирми нерядко осигуряват на суми, по-ниски 
от реалната заплата, нещо до болка познато на работещи-
те в България. Така вместо да са осигурени на максималния 
осигурителен доход в България, който за 2021 г. е 3000 лв., 
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те са осигурявани често на по 800 лева. Това прави риска от 
загуба на работата още по-страшен – обезщетението за 
безработица би било много по-ниско от това за плащащите 
пълната сума на осигуровките.

Трудовите мигранти, подобно на работниците в Бълга-
рия, са принудени да избират между договори с добро осигу-
ряване и такива с по-високи заплати. Например някои пред-
почитат германски договор на 4-часов работен ден с ниски 
вноски за пенсия и повече разполагаем доход в момента, за 
да помагат на децата или родителите си, или за да изпла-
тят дългове, вместо български договор на 8-часов работен 
ден с (евентуално) максимални вноски за пенсия, но по-малко 
пари в брой. В този случай мисленето за бъдещата сигур-
ност е отложено поради неотложни проблеми за решаване 
днес (вж. също статията на Никола Венков в този сборник). 
Често тъкмо тези проблеми са и първоначалната причина 
мигрантите да заминат. От друга страна, работници с по-
вече здравни проблеми пък решават да се възползват от 
пълното здравно осигуряване на немски договор вместо да 
се осланят на сложната за навигиране НЗОК.

Заетите на германски договори са в по-добра позиция 
докато продължава трудовият им живот: те могат да 
се възползват от всички услуги на немската обществена 
здравна система почти безплатно. Осигурени са в Герма-
ния и имат право на обезщетение при безработица или ако 
е предвидена такава в страната по време на локдаун. Мо-
гат да ходят на рехабилитация след медицински процедури, 
както сподели Елена, болногледачка в Германия. Разбира се, 
условията варират в зависимост от социалните системи 
на приемащите страни.

От друга страна, трудовият стаж, който се събира 
за пенсия в Германия, често би бил твърде кратък и не би 
гарантирал повече от 100 до 200 евро на месец след пен-
сиониране. Голяма част от работниците, грижещи се за 
възрастни, болни или деца, са жени на средна възраст и им 
предстоят най-много десет години работа в Германия. Ня-
кои от тях предпочитат осигуряване в България, което с 
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натрупания трудов стаж преди миграцията, би им гаранти-
рало пълна пенсия.

Но, противно на стереотипа, германски договор не зна-
чи задължително изряден договор. Понякога българските ра-
ботнички са осигурявани на 4-часов работен ден на немски 
договор, въпреки че са на разположение 24 часа в денонощи-
ето и рядко си взимат почивен ден. Дори с немски договор, 
при освобождаване от дадена работа, например при случай 
на смърт на клиентите или при конфликт с тях, работни-
ците остават без договор или без пълно обезщетение за 
безработица. Българските болногледачки не очакват да 
доживеят пенсионирането си, но им се налага да изплащат 
заеми тук и сега и затова предпочитат немския договор, 
при който нетната заплата е по-висока: „Но на мен парите 
ми трябват, аз съм на 52 години и въобще не мисля, че ще 
доживея до пенсия.“

Тази липса на далечна перспектива – „няма да доживея до 
пенсия“ – е споделена от много от работниците на средна 
възраст и е симптом на свеждането на живота единствено 
до труд, без очакване на старост в почивка. За много от 
трудовите мигранти хоризонтът на бъдещето е твърде 
кратък и несигурен. Планове се правят само за близкото бъ-
деще. Съответно мигрантите често не вярват в планира-
не през осигуровки за пенсия. Това е и стратегия за справяне 
със страха от бъдещето, от това да не можеш да покриеш 
здравните си разходи с миниатюрната си пенсия, да си в 
тежест на роднините си, да загубиш жилището си.

Редовността на ангажиментите е проблем за голяма 
част от болногледачите. Работодателите прехвърлят 
риска от загуба на работното място върху работниците. 
Паузите между различни ангажименти се поемат от работ-
ника като неплатено време. Тази несигурност на пазара на 
труда произвежда още повече уязвимост за работниците. 
Така например Дамяна остава без работа след като доклад-
ва, че клиентката ѝ е изпила огромно количество алкохол 
след поставена ваксина. Фирмата застава на страната на 
клиента и не подкрепя Дамяна, става скандал и тя е изгоне-
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на от къщата, а българската фирма твърди, че не може да 
намери друг клиент. Това я поставя в несигурна ситуация и 
без доходи до намирането на ангажимент от самата нея, 
през приятели. Някои мигранти избират да редуват рабо-
та в чужбина с престой в България. Но за други, това не е 
избор, а принуда, носеща със себе си нестабилност, умора и 
несигурност. Затова предпочитат фирми, предлагащи зае-
тост и между дългосрочните ангажименти.

Самонаетите мигранти – например чистачка в Лондон, 
с която говорихме – са в най-уязвима позиция след тези без 
никакъв договор. Те поемат голяма част от рисковете на 
пазара. Остават без работа неочаквано, и съответно без 
доходи. Самонаетите работници често нямат право на 
обезщетение за безработица. При ограничителни мерки или 
при намаляване на работата по други причини, те губят го-
ляма част от доходите си, а достъпът им до подпомага-
щи мерки е ограничен. Така по време на пандемията Невена 
губи много клиенти, които разглеждат присъствието ѝ в 
домовете си като опасност от заразяване и решават да не 
използват услугите й. Този непредвидим риск я поставя в 
много по-уязвима позиция от хората с редовен трудов до-
говор.

Най-уязвими са мигрантите, работещи неформално, без 
договори. Както и в родните им държави, при липсата на ка-
къвто и да е договор, работниците нямат право на болни-
чен отпуск, на платен отпуск, остават без гаранции, че ще 
се завърнат на работното място, а техният работодател 
може да ги замени с някой друг във всеки един момент. В 
контекста на пандемичните ограничения, договорът се 
оказва ключ към възможността да стигнеш до работното 
си място. Във Франция, в Гърция и на други места имаше 
периоди, когато излизането от вкъщи на по-големи раз-
стояния трябваше да бъде оправдавано. Така, по време на 
първите локдауни в Гърция, Мина, която чисти квартири 
под наем и частни домове, не може да ходи на работа, тъй 
като няма договор, с който да оправдае излизането си от 
вкъщи. По партизански успява да се добере до домовете на 
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някои  клиенти в близост до квартирата ѝ. Няколко пъти 
поема риска да бъде глобена 200 евро при проверка на по-
лицията и хваща градския транспорт до клиенти в съсед-
но село. Работодателите на Мина, страдащи вкъщи заради 
неизгладените си халати, отказват да ѝ дадат документ, 
удостоверяващ, че работи за тях, от страх, че тя може да 
предяви претенции за осигуровки и неизплатени възнаграж-
дения пред властите. Доходите на Мина намаляват, заради 
нежеланието на работодателите да формализират трудо-
вото отношение. Няколко месеца тя покрива разходите си 
основно със заеми, които изплаща дълго след това.

Държавната помощ за формално заетите, които не мо-
гат да ходят на работа, беше ниска в повечето държави по 
света. Тя често се изчислява като процент от основното 
възнаграждение и е обвързана със заетостта (пълен рабо-
тен ден, почасово и т.н.). Някои успяват да получат обез-
щетения за болест. Но това отново бе предвидено само за 
„стандартния“ тип договор ― пълно работно време, пълни 
осигуровки. Така мигрантите с нестандартни договори, 
минимално заплащане и ограничени осигуровки, се оказаха 
изключени и от тези възможности за държавна подкрепа. А 
за неформално заетите такава липсваше изцяло.

Може ли типът договор да бъде сведен единствено до 
личните предпочитания на работниците? Могат ли отдел-
ните трудови мигранти да извоюват по-добри (или какви-
то и да е) договори по силата на волята си, на преговорни-
те си умения или на това, че често карат паралелна смяна 
като терапевти на хората, за чийто физическо възпроиз-
водство се грижат? Смятаме, че не е възможно. Служите-
лите, членуващи в синдикати, са в по-изгодна позиция да 
преговарят и могат да изискват повече придобивки и така 
да спечелят дългосрочна обезпеченост за себе си и своите 
близки. Изследванията показват, че нивата на смъртност 
от COVID-19 в синдикализирани компании са по-ниски.18 
Здравните осигуровки на работниците в тях са по-често 

18 Adam Dean et al. 2020. ‘Mortality Rates From COVID-19 Are Lower In 
Unionized Nursing Homes.’ Health Affairs 39 (11): 1993-2001.



123

покривани от работодателя, а работниците са по-увере-
ни и подават жалби по отношение безопасността на тру-
довия процес.19 Но синдикализацията обикновено означава 
по-малко печалби за собствениците. Затова и Петя, която 
работи за подизпълнителска фирма на френските железни-
ци, твърди, че подизпълнителството идва да подкопае въз-
можността за организация:

А така като са малки частни фирми, има няка-
къв брой работници с постоянни договори и гле-
дат да не го превишават, защото ще трябва да 
имат синдик. Това нещо е направено с цел, защото 
[синдикализираните в железниците] имат право на 
стачки. Ще трябва да се защитават правата на 
тия работници. А те гледат да си правят каквото 
си искат и наемат интеримери [временно заети] 
за определени месеци и ги махат. Искат да се ра-
боти и да не се оплакваш, да си затваряш устата. 
Демокрация – нула!

Подизпълнителските фирми блокират синдикализира-
нето на работниците. Големите компании, разчитащи на 
подизпълнители, се възползват от това, а някои работо-
датели използват пандемията като оправдание да се отър-
ват от синдикализирани работницил20 Както видяхме по-го-
ре, пандемията разкрива лошите условия за наетите от 
подизпълнителски фирми в хранителната промишленост, 
а това довежда до натиск от синдикатите в Германия за 
забрана на този тип наемане на работници в сектора. При 
директни трудови договори работниците вече трябва да 

19 McNicholas, Celine et al. 2020. ‘Why unions are good for workers―especially 
in a crisis like COVID-19: 12 policies that would boost worker rights, safety, 
and wages.’ Economic Policy Institute. https://www.epi.org/publication/why-
unions-are-good-for-workers-especially-in-a-crisis-like-covid-19-12-policies-
that-would-boost-worker-rights-safety-and-wages/. 
20 Sainato, Michael. 2020. ‘Zara and Primark factory workers say they were 
fired after forming union.’ The Guardian. https://www.theguardian.com/
fashion/2020/jun/24/zara-primark-factory-workers-myanmar-fired-union.

https://www.epi.org/publication/why-unions-are-good-for-workers-especially-in-a-crisis-like-covid-19-12-policies-that-would-boost-worker-rights-safety-and-wages/
https://www.epi.org/publication/why-unions-are-good-for-workers-especially-in-a-crisis-like-covid-19-12-policies-that-would-boost-worker-rights-safety-and-wages/
https://www.epi.org/publication/why-unions-are-good-for-workers-especially-in-a-crisis-like-covid-19-12-policies-that-would-boost-worker-rights-safety-and-wages/
https://www.theguardian.com/fashion/2020/jun/24/zara-primark-factory-workers-myanmar-fired-union
https://www.theguardian.com/fashion/2020/jun/24/zara-primark-factory-workers-myanmar-fired-union
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имат право и на синдикализация. Така пандемията влоши 
уязвимостта на работниците в зависимост от трудовия 
им договор, но същевременно разкри и нови посоки за въз-
можна борба с несправедливите условия.

Жилища

Договорите не са единственият фактор, обуславящ раз-
ликите в преживяването на пандемията от трудещите се 
мигранти. Пандемията изостри различията и между тру-
дещите се извън работното място, а именно – в домовете 
им. При необходимост от карантиниране, локдаун, ограни-
чаващ социалния живот, и нужда от спазване на социална 
дистанция, жилищата на мигрантите често се оказват 
неподходящи и дори опасни. Сигурността и предпазване-
то от заразяване обаче не са единственото важно условие. 
Липсата на социални контакти и изолацията на настанени-
те в работните си места представляват друг вид риск за 
мигрантите.

Петя има постоянен трудов договор и живее в апарта-
мент в Южна Франция заедно със семейството си. За пър-
вото затваряне заради коронавируса казва: „На мен ми беше 
добре, да ти кажа. Ние сме в тристаен апартамент.“ Жи-
лището, добрите взаимоотношения с партньора ѝ и това, 
че не се е налагало да се грижи за възрастен или малко дете, 
правят продължилия повече от месец локдаун поносим. 

За много от мигрантите обаче периодите със строги 
ограничения се превръщат в клаустрофобично и опасно пре-
живяване. Често източноевропейските мигранти, заети 
в строителството или в други сектори с преобладаващи 
временни договори, както и самоосигуряващите се, се оп-
итват да намалят разходите за жилище. За да спестят или 
поради невъзможността да наемат жилище дългосрочно, 
мигранти, работещи в различни сектори, плащат на ден за 
легло в претъпкани апартаменти. В тристайни апартамен-
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ти живеят по 15-20 човека, които често не се познават 
добре. Няколко семейства с деца делят жилище с една ба-
ня.21 Командировани във Франция български работници пък 
не могат да си позволят квартири, а живеят в къщите, кои-
то са наети да ремонтират. Заетите в земеделието живе-
ят в контейнери, дори палатки, с много други работници на 
едно място. 

Условията, отдавна описани от изследователи и журна-
листи, са достатъчно трудни и неприемливи и без ограни-
ченията за излизане, за спазване на социална дистанция или 
карантиниране. Пандемията обаче изостри и задълбочи и 
тази уязвимост сред мигрантите. Карантинирането заед-
но с толкова много съквартиранти излага всички на по-го-
лям риск, в сравнение с този за мигрантите и местните 
жители, които живеят в отделни жилища и могат да изоли-
рат само себе си и семейството си при нужда. Спазването 
на социална дистанция извън непосредственото семейство 
се оказва невъзможно. Така мигрантите са наказани двойно 
― един път заради лошите жилищни условия и втори път 
заради риска за здравето им по време на пандемия.

Болногледачите и чистачите, които живеят в жилища-
та на тези, за които се грижат, са друга категория. Лип-
сата на граници между работното място и жилището е 
голямо изпитание за гледачите. Обикновено това води до 
свръхексплоатация, неограничено работно време, липса на 
личен живот. Имат право на един или половин ден почивка, 
а понякога само на 4 часа на седмица. Дори тези часове за 
социален живот и покупки са отнети от работниците по 
време на стриктен локдаун.

Но защо болногледачките избират работата, при която 
трябва да живеят с клиентите? Ниските заплати за бол-

21 Deneva, Neda. 2014. ‘Conflicting Meanings and Practices of Work. Bulgarian 
Roma as Citizens and Migrants.’ In Situating Migration in Transition: Tempo-
ral, Structural, and Conceptual Transformations of Migrations, edited by Raia 
Apostolova, Neda Deneva, and Tsvetelina Hristova. Sofia: Collective for Social 
Interventions.; Voivozeanu, Alexandra. 2019. ‘Precarious Posted Migration: 
The Case of Romanian Construction and Meat-Industry Workers in Germany.’ 
Central and Eastern European Migration Review 8 (2): 85–99.
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ногледачите, както и това, че помагат на близки и роднини 
или пък изплащат заеми, ги принуждава да предпочетат т.
нар. ‘вътрешни работи’ в дома на работодателите, където 
се очаква да са на разположение денонощно. Там не плащат 
наем и разходите им за режийни и храна са много по-ниски 
– това означава повече пари в брой в края на месеца. Още 
повече, че агенциите изпращат много българки в различни 
краища на Германия, от Хамбург до Бон, от Щутгарт до 
Берлин, и то в рамките на само няколко години. Квартира-
та се явява ненужно задължение и товар в несигурни усло-
вия, при които не могат да предвидят къде ще бъдат след 
6 месеца. Плащането на редовен наем би пречило на необхо-
димата им свръхмобилност: „Какво, ако реша да си тръгна 
към България сега…?“ Прибирането за дълги периоди в Бъл-
гария, за да си починат, да се грижат за близките си или 
за земеделските си стопанства, също означава плащане на 
наем за празна квартира или загуба на време за търсене на 
временен заместник-наемател. Чистачки и детегледачки, 
които не живеят при работодателите си, понякога имат 
възможност да живеят под наем, но точно заради избора 
да живеят отделно от работодателя си, те не могат да 
работят по време на локдауна, ако нямат редовен договор, 
и се оказват без доходи, но със същия наем.

Дамяна, която работи като болногледачка в Германия, 
сподели, че би искала да работи като шофьор, но засега не 
може да си позволи преход към друга кариера, тъй като не 
знае колко сигурен ще е доходът ѝ първоначално и дали ще 
може да си плаща квартирата. Все още изплаща заема си в 
България, а трудът ѝ като болногледачка в дома на пациен-
та ѝ носи достатъчно предвидим доход. „Адски неприятно 
е да си 24 часа тук и да те третират като слугиня, да те 
обиждат и унижават и всячески да ти показват, че си на-
трапник, който е много по-долу от тях и да се съобразя-
ваш с всичко, което те искат. Когато си отдъхна от този 
огромен заем, тогава вече може да помисля малко за друго 
поприще и нещо по-приятно.“
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Да живееш при работодателя или пациента си означа-
ва, че при тежки случаи не можеш дори да спиш. Кремена, 
болногледачка в Германия, си спомня горчивия опит от една 
рекламирана като лека работа: „Чуваш някоя гюрултия, чу-
ваш как клиентът пада. Нямам нормален сън, не съм спала 
цяла вечност и започвам да се ослушвам. Дали не е паднал, 
дали не се е развил, дали не е ходил в банята, защо навсякъ-
де свети? Самата работа е такава, ние си я знаем.“ Кон-
куренцията между болногледачките за по-леки случаи (да се 
разбира такива, в които можеш да се наспиш) кара някои от 
тях да отстъпват при преговорите с работодателя и да 
се отказват например от почивните си дни. „Те много от 
колежките, които угаждат на семейството, не правят ус-
луга на останалите“, тъй като от следващите работнички 
се очаква да правят подобни отстъпки с цената на своето 
време и здраве. „Не е справедливо“, казва Дамяна по повод 
липсата на солидарност.

Когато живееш на работното си място, както в тези 
случаи, въвеждането на ограничителни мерки се отразява 
на качеството на живот по различен начин. Говорим повече 
за това в следващата част, посветена на условията на ра-
ботното място по време на пандемията.

Работни пространства

Работните пространства, режимът на работа, смени-
те и най-вече ограниченията, наложени от работодатели-
те, са третият аспект, който нашите респонденти зася-
гат във връзка с пандемията.

Предпазните мерки, които работодателят на Петя въ-
вежда, за да защити пътниците във френските железници, 
представляват риск за самата нея. Фирмата не е организи-
рала нови обучения, а директно сервира на почистващия пер-
сонал дълъг документ с нови изисквания в комплект с нови по-
чистващи препарати. Новите препарати са много по-силни, 
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а Петя е в постоянен допир с тях. „Даже и преди си имахме 
дезинфектант, това си ни е винаги материал. Просто сега 
смениха продуктите с по-силни. Започнахме работа с пред-
пазни очила, маски, ръкавици. С колегите си говорим, че ако 
искат да свалим маските, тия продукти направо ще ни уби-
ят.“ Въпреки трудовия договор и социалните гаранции, от 
които се възползва по време на затварянето, в работата ѝ 
по време на пандемията има много по-голям риск от среща с 
вируса. „В единия влак съм с 560 човека на една посока, и още 
толкова на връщане. Прави сметка – днес съм видяла 1300 
човека. А днес бях във влак с 10 вагона и са 1500 човека вътре 
в едната посока.“ Но това са рискове, които не могат да бъ-
дат изцяло премахнати, когато работата ти включва толко-
ва много контакти, дори пътниците да носят изрядно маски.

Въпреки възможността да бъдеш изгонен от частния 
дом/работно място, рискът да се заразиш с коронавируса 
там е много по-нисък, отколкото ако работиш в дом за въз-
растни хора. Грижата за възрастни хора е една от най-опас-
ните професии в света. Особено сега, по време на пандеми-
ята, домовете за възрастни хора са едно от най-рисковите 
и даже „смъртоносни“ работни места.22 Тъкмо изолацията, 
предшестваща пандемията, предпазва болногледачките от 
излагане на висок риск от заразяване. Проблемът е, че така 
се срещат само с един човек, който от своя страна няма 
други контакти.

Работещите в частни домове нямат опцията да се из-
олират, а при заболяване не могат да се възстановят ка-
чествено, тъй като присъствието им в дома винаги създава 
очакване у клиентите, че са на разположение. Болногледач-
ките са в много по-близък контакт с клиентите и социал-
ната дистанция е невъзможна, а това увеличава риска от 
заразяване. Същевременно трудовите и здравни инспекции 
не могат да контролират използването на предпазни маски 
и ръкавици в частните домове.
22 UNI Global Union. 2021. The Most Dangerous Job: The Impact of COV-
ID-19 on Long-Term Care Workers in the US, UK, Canada, Ireland, and Aus-
tralia. OSF. https://uniglobalunion.org/news/new-report-pandemic-places-
long-term-care-work-among-worlds-most-dangerous-jobs.

https://uniglobalunion.org/news/new-report-pandemic-places-long-term-care-work-among-worlds-most-dangerous-jobs
https://uniglobalunion.org/news/new-report-pandemic-places-long-term-care-work-among-worlds-most-dangerous-jobs
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Докато например през декември 2020 г. полски болногле-
дачки, заключени в дома за възрастни хора, в който рабо-
тят, се организират след 10-дневна изолация в дома след 
случаи на COVID в него и успяват да си извоюват правото 
да се приберат вкъщи,23 интервюираните от нас български 
болногледачки са изолирани една от друга дори и в нормални 
условия.

Елена, болногледачка в Германия, ни разказва истории 
на нейни приятелки и колежки в Германия. Семействата на 
клиентите им се опитват да се възползват от локдауни-
те, за да ограничат още повече свободното им време. „Има 
колежки, на които роднините на бабите им казват „Еми 
сега с тая пандемия къде ще ходиш?“. Отива на оферта и 
пита „Кой ден ще почивам?“ и те викат „Еми ти така и 
така трябва да стоиш вкъщи с тая пандемия!“ На българ-
ските работнички все по-често им се налага да отстояват 
свободното си време, дори в малкото лично пространство, 
извоювано в домовете на семействата. „Бабата се сърди 
като си отивам в стаята. Ама аз не мога от 6 часа сутрин-
та до 8 часа вечерта да стоя само при нея”, възмущава се 
Елена.

Локдауните свеждат до минимум социалните контакти 
на болногледачките в почивните им дни. Редовните седмич-
ни срещи на Кремена, болногледачка в Германия, с приятел-
ките ѝ секват – домовете, в които те работят, обикно-
вено се намират в различни села. В условията на пандемия 
болногледачки в частни домове нямат достъп до обичайна-
та емоционална подкрепа на своите сънароднички веднъж в 
седмицата. На срещите си на живо те си споделят съвети 
за справяне с работата. Помагат си с насоки за действие 
при неизплатени заплати. Но липсата на такава подкрепа 
усилва емоционалния товар от работата и повишава риска 
от психични проблеми.

Както и преди пандемията, така и по време на локда-
ун, през седмицата тези работници могат да излизат само 

23 UNI Global Union. 2021. Care Workers Fight Back in Poland. 
https://www.uniglobalunion.org/news/care-workers-fight-back-poland.

https://www.uniglobalunion.org/news/care-workers-fight-back-poland
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на пазар. И преди пандемията семействата на клиентите 
им са знаели „с кого се срещам, къде ходя“, казва Елена. „Аз 
отбягвах сама контактите, защото съм с астма и моите 
деца ме предупредиха да си се пазя. Да не чакам други да ме 
пазят.“ За свой късмет живее близо до гора и излиза всеки 
ден на разходки. Гордее се, че с отговорното си поведение е 
успяла да предпази както себе си, така и „бабите“, за които 
се е грижила.

За гледачките от нашите интервюта припокриване-
то на работното място и дома осигурява едновременно 
защита от заразяване по време на пандемията и улеснява 
експлоатацията. За заетите в месопреработвателната 
промишленост и земеделието, както и за строителните 
работници, живеещи на обекта, отношението между двете 
пространства се разиграва по различен начин. Строител-
ните работници често са настанявани в ремонтираните 
от тях жилища, а земеделските работници – в каравани на 
обработваните от тях полета. И в трите сектора това, 
че трудовите мигранти са едновременно колеги и съквар-
тиранти, както и тъждеството между работно място и 
жилищно пространство, водят до по-висок риск от заразя-
ване с коронавируса. Знаем, че в месопреработвателната 
индустрия често подизпълнителите осигуряват квартира 
и са пряко отговорни за лошите условия в общежитията. 
Липсата на предпазни средства като маски, ръкавици и об-
лекло и невъзможността да се спазва препоръчителната 
дистанция на работното място са част от причините за 
възникването на огнища на вируса тъкмо във фермите и 
фабриките за месо, които бяха отразени обширно в меди-
ите. Повишеният риск от заболеваемост на работните 
места се отразява не само на заетите в тези сектори, но 
може да навреди на цялото общество.
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Ваксините

Българи в страни с високи нива на ваксинация като Ита-
лия, Франция, Германия разказват за ограничения достъп до 
заведения, развлечения и работни места за хората без зе-
лени сертификати. Струва им се много по-практично да се 
ваксинират, отколкото да се тестват често. За да е сигур-
на, че ще може да продължи да разнообразява иначе досадни-
те си задължения в дома на клиента със срещи на кафе или 
обикаляне по магазините и за да пътува спокойно към Бълга-
рия, Кремена се ваксинира. Тя смята натиска за редовното 
тестване за COVID за унизителен: „Много неприятно. Все 
едно ти казват „Ти си боклук, може да ме заразиш!““ Сму-
щението, предизвикано от мерките, назидателното от-
ношение и подозренията от страна на работодателите и 
държавните институции към работниците, може донякъде 
да обясни недоверчивостта на мнозина към намеренията на 
властите при въвеждането на локдаун например.

От агенцията, която намира работа на Елена, я питат 
дали има желание да се ваксинира, но Елена се притеснява 
заради другите си заболявания. „И с ваксина е рисковано, но 
пък и иначе има риск. Да не го предизвиквам сама аз все пак.“ 
Това нейно безпокойство е важно напомняне, че неваксини-
раните не са задължително против ваксините, нито пък не-
вярващи в науката или в опасностите от вируса. От друга 
страна, високото доверие в институциите, изградено чрез 
ясна комуникация, е доказано причина хората да се съгласят 
да се подложат на ваксинация, въпреки евентуалните си 
притеснения относно страничните ефекти на ваксините.24 
Разпространяването на противоречиви конспиративни 
теории, често от представители на различните власти в 
България, води до ниско доверие в институциите.

Когато сравняват България с държавите, в които рабо-
тят, някои трудови мигранти, обвиняват телевизионните 

24 Prati, Gabriele. 2020. ‘Intention to receive a vaccine against SARS-CoV-2 in 
Italy and its association with trust, worry and beliefs about the origin of the 
virus.’ Health Education Research 35(6): 505-1, с. 509.
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програми за объркването с ваксините в България.25 Други каз-
ват, че за него е отговорно правителството. Лекарските ор-
ганизации в България също не заеха единна и твърда позиция. 
Може ли някой да бъде убеден в полезността на ваксините, 
ако експертите и институциите изпращат противоречиви 
или никакви послания? Подозрителността към ваксините сред 
мигранти, особено тези без здравно осигуряване, а понякога 
дори и без адресна регистрация, също е подсилена от неравен 
достъп до качествено здравеопазване.26 Подобно на България, 
много от неваксинираните в САЩ са хора без стабилен дос-
тъп до качествени здравни услуги през последните години.27 
И в България почти липсващата профилактика (водеща до ви-
соки нива на предотвратима смъртност28) и често скъпият 
достъп до болници в окаяно състояние не допринасят за спе-
челването на общественото доверие. Парадоксално, но в ня-
кои страни в Западна Европа българските мигранти с трудови 
договори могат да разчитат на по-добри здравни услуги, за 
разлика от постоянно пребиваващите в България.

Друго съображение на мигрантите, както и на гражда-
ните на съответните страни, при решението дали да се 
ваксинират, е стабилността или нестабилността на зае-
тостта им.29 Така в Катар например по-голямата част от 

25 Bulgaria ON AIR. 2021. Българки разказаха как работи “зеленият серти-
фикат” в Италия, Франция и Германия. 
https://www.bgonair.bg/a/4-world/243051-balgarki-razkazaha-kak-raboti-
zeleniyat-sertifikat-v-italiya-frantsiya-i-germaniya.
26 WHO. 2021. COVID-19 immunization in refugees and migrants: princi-
ples and key considerations. WHO. https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/344793/WHO-2019-nCoV-immunization-refugees-and-mi-
grants-2021.1-eng.pdf, с. 4. 
27 The New York Times. 2021. Understanding the Unvaccinated. https://www.
nytimes.com/2021/10/30/opinion/letters/covid-unvaccinated.html.
28 OECD/European Observatory on Health Systems and Policies. 2019. 
България: Здравен профил на страната 2019 г., State of Health in the EU. 
OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, 
Brussels. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2019_
chp_bulgaria_bulgarian.pdf, стр. 3
29 Zigron, Asaf et al. 2021. ‘COVID-19 Vaccine Acceptance Among Dental Pro-
fessionals Based on Employment Status During the Pandemic.’ Frontiers in 
Medicine 8.

https://www.bgonair.bg/a/4-world/243051-balgarki-razkazaha-kak-raboti-zeleniyat-sertifikat-v-italiya-frantsiya-i-germaniya
https://www.bgonair.bg/a/4-world/243051-balgarki-razkazaha-kak-raboti-zeleniyat-sertifikat-v-italiya-frantsiya-i-germaniya
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344793/WHO-2019-nCoV-immunization-refugees-and-migrants-2021.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344793/WHO-2019-nCoV-immunization-refugees-and-migrants-2021.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344793/WHO-2019-nCoV-immunization-refugees-and-migrants-2021.1-eng.pdf
https://www.nytimes.com/2021/10/30/opinion/letters/covid-unvaccinated.html
https://www.nytimes.com/2021/10/30/opinion/letters/covid-unvaccinated.html
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2019_chp_bulgaria_bulgarian.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2019_chp_bulgaria_bulgarian.pdf
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мигрантите не се колебаят, тъй като смятат ваксинация-
та за улесняваща достъпа им до стабилна заетост на пъл-
но работно време. Класовият произход и полът също игра-
ят ключова роля при вземането на това решение. Млади и 
по-скоро бедни мигранти мъже без семейства са по-склонни 
да се ваксинират, за да са по-конкурентни на пазара на тру-
да, а местните жени често се притесняват повече за безо-
пасността и страничните ефекти от ваксините, тъй като 
им се налага да поемат грижата за своите семейства.30

Нашите интервюта показаха, че българските мигран-
ти са отворени към ваксинирането. Готовността им да се 
ваксинират прави несъстоятелна тезата и на десните екс-
перти от Центъра за изследване на демокрацията, според 
които българите не разбират ползата от ваксините, тъй 
като са консервативни и необразовани.31 

Неслучилото се завръщане

Диагнозите за българското здравеопазване загатват 
причините, криещи се зад решението на много български миг-
ранти да не се завърнат. Въпреки сравнително ниския брой 
доказано преболедували COVID-19, смъртните случаи вслед-
ствие на вируса в България са едни от най-високите в света. 
Претовареността на малкото лекари в болниците, както и 
натрупаният лош опит с престой в болниците, допринесоха 
за високата смъртност през последните две години.

Но ако четем приповдигнати публикации за прибрали се 
адвокати, програмисти и предприемачи,32 няма да разберем 

30 Alabdulla, Majid et al. 2021. COVID-19 vaccine hesitancy and attitudes in 
Qatar: A national cross-sectional survey of a migrant-majority population. 
Influenza and Other Respiratory Viruses, с. 365.
31 Ivanowa, Milla. 2021. ‘Bulgarien: Selbst Ärzte sind gegenüber Corona-Imp-
fungen skeptisch.’ euronews. https://de.euronews.com/2021/05/19/bulga-
rien-selbst-arzte-sind-gegenuber-corona-impfungen-skeptisch.
32 Vračić, Alida and Tim Judah. 2021. Turning the Tide?. UNFPA. https://eeca.
unfpa.org/en/publications/turning-tide.

https://de.euronews.com/2021/05/19/bulgarien-selbst-arzte-sind-gegenuber-corona-impfungen-skeptisch
https://de.euronews.com/2021/05/19/bulgarien-selbst-arzte-sind-gegenuber-corona-impfungen-skeptisch
https://eeca.unfpa.org/en/publications/turning-tide
https://eeca.unfpa.org/en/publications/turning-tide
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много за разочарованието от липсата на социални мерки 
например. Попитахме Галя, готвачка в Англия, за която раз-
казваме в началото на текста, какво би я мотивирало да 
се върне в България. Тя отговори, че докато няма по-добри 
социални услуги, няма какво да прави в страната и разчита 
новото правителство да вземе мерки в тази посока.

Друга причина е, че много от по-възрастните респон-
денти се притесняват, че никой не би ги наел в България за 
каквато и да е работа. Дори повечето кампании, опитващи 
се да привлекат българи в чужбина, са насочени към по-мла-
ди хора. В своите пламенни речи за българите в чужбина 
председателката в оставка на БСП Корнелия Нинова говори 
основно за социална подкрепа за младите семейства и вина-
ги в опозиция на имигранти, пристигащи от неевропейски 
държави.33 В кампанията за привличане на българи, живеещи 
в чужбина „България те иска“, водена от патриотичните 
продуценти Иван и Андрей, „България“ всъщност се оказва 
бизнесът. Както гласи едно от посланията на сайта на кам-
панията, „Българският бизнес изпитва все по-голяма нужда 
от нови, образовани, умни и отдадени хора.“34 На сайта на 
кампанията отново има изображения само с млади хора и се-
мейства с деца. Като причина за връщане в страната кам-
панията изтъква най-ниските данъци. Но тъкмо те, наред 
с отчасти регресивната осигурителна политика, водят до 
липсващите и недостатъчни социални услуги, които всъщ-
ност често са повод мигрантите да напуснат страната.

Както тези националистически кампании, така и ре-
портажите за завръщащите се мигранти, имат предвид 
единствено млади хора с подходящ предприемачески дух 
или технологични умения. Това усилва усещането на мно-
го от по-възрастните мигранти, че са нежелани и ненуж-
ни у дома, въпреки че тези хора могат още дълги години да 

33 epicenter.bg. 2018. ‘Нинова към Борисов: Г-н премиер, ще приемете ли 
бежанци срещу пари от Европа?’ epicenter.bg. http://epicenter.bg/article/
Korneliya-Ninova--Da-varnem-balgarite-ot-chuzhbina--da-ne-gi-zamenyame-
s-bezhantsi/157423/2/0.
34 Bulgaria Wants You. ‘Кой те иска?’. Bulgaria Wants You. 
https://bulgariawantsyou.com/employers.

http://epicenter.bg/article/Korneliya-Ninova--Da-varnem-balgarite-ot-chuzhbina--da-ne-gi-zamenyame-s-bezhantsi/157423/2/0
http://epicenter.bg/article/Korneliya-Ninova--Da-varnem-balgarite-ot-chuzhbina--da-ne-gi-zamenyame-s-bezhantsi/157423/2/0
http://epicenter.bg/article/Korneliya-Ninova--Da-varnem-balgarite-ot-chuzhbina--da-ne-gi-zamenyame-s-bezhantsi/157423/2/0
https://bulgariawantsyou.com/employers
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допринасят към здравните и социални фондове преди да се 
пенсионират. От друга страна, завърналите се млади „про-
фесионалисти“ често са с договори в държавите, в които 
са живели досега, и не плащат осигуровки и данъци в Бълга-
рия.35 Този тип завръщане е също така често мислено като 
временно, докато работодателите им позволяват да рабо-
тят дистанционно. Но на практика, освен консумацията на 
територията на България, този тип завърнали се мигранти 
не допринасят за други обществени фондове. Дали те ре-
шат да останат дългосрочно в България, можем само да га-
даем. Но анекдотичните ни впечатления от разговорите с 
такива мигранти сочат, че имат намерение да се завърнат 
в държавите, в които работят (в нашите примери САЩ, 
Франция, Германия и Испания) до една година.

Друг тип потенциално завръщащи се мигранти вслед-
ствие на пандемията са описани в доклада „Голямото за-
връщане“36 и в неотдавнашното изследване на политиките 
за млади хора37. Това са хора с поне 10 години трудов стаж 
в чужбина, планиращи евентуално пенсиониране в България. 
Те биха се върнали само ако намерят работа с достойно за-
плащане, дори и при по-неблагоприятни условия в сравнение 
с тези в чужбина. Сблъскалите се с реалността на високата 
безработица, се връщат обратно в държавите, в които ра-
ботят, веднага след края на първите ограничителни мерки 
през 2020 г.

Така „голямото завръщане“ се оказва много повече симп-
том на несигурните условия на труд и живот на източно-
европейските мигранти и на свързаната с това уязвимост, 
усилена от пандемията. Потокът от завръщащи се през 
пролетта на 2020 г. зави обратно и мигрантите тръгна-
ха обратно към Западна Европа след първоначалната па-
ника и шок. Така завръщането в България се оказа кратка 
пауза, която приключи, след като работните възможности 
в  чужбина бяха възстановени. Източна Европа не успя да 
35 Vračić, Alida and Tim Judah. 2021. Turning the Tide?. UNFPA, 
https://eeca.unfpa.org/en/publications/turning-tide, сс. 17-18
36 Георгиев, Огнян. 2020.
37 Deneva. Neda. предстоящо. ‘Urban report: Lom’. UpLift , Deliverable 2.3.

https://eeca.unfpa.org/en/publications/turning-tide
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предложи по магически начин хиляди нови работни места и 
социални придобивки и мигрантите отново потеглиха на 
път.
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ключова експлоатация: 
системни предизвикателства 
и нови надежди за 
източноевропейските сезонни 
работници в селското 
стопанство на германия

Маркус  Кьок

„Мнозина идват при нас чак когато се сблъскат с про-
блеми, след като първоначално сляпо са се доверили на обе-
щанията на работодателите си. Когато ги попитам дали са 
прочели трудовите си договори, те отговарят: „Че тряб-
ваше ли? Как е възможно това – в Германия?!“ И тогава 
обяснявам, че не всичко в Германия е изрядно, че има про-
блеми и трябва да се внимава“, обяснява Велислава Фирова, 
българска адвокатка и консултантка в центровете „Спра-
ведлива мобилност“. Центровете предоставят безплатни 
консултации за чуждестранни работници и са инициатива 
на германските профсъюзи. Фирова продължава: „Много е 
тъжно да срещам хора с толкова предадени очаквания. Те 
имат правото да знаят как стоят нещата тук.“1 Шокът 
от злоупотребите, на които са подложени временните из-
точноевропейски работници, може вече да избледнява, но 
първият локдаун заради коронавируса в началото на 2020 
г. все пак накара германската общественост да прозре, че 
съществена част от труда, от който зависи обществе-
ния живот, се полага в непропорционална степен от жени 

1 Интервю с Велислава Фирова, 25.11.2021. 
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и  мигранти. Зависимостта на Германия от ключовите из-
точноевропейски работници, които извършват по-голяма-
та част от работата в сферите на грижите, почистване-
то, строителството, логистиката, търговията на дребно 
и производството на храни, излезе на преден план, след 
като затворените граници спряха мобилността от изток 
на запад в рамките на ЕС.

Очакваният натиск върху веригите за доставка на хра-
ни накара германските фермери и политици да извикат 
призрака на празните рафтове и, не дай си боже, отмяна-
та на любимия сезон на аспержите и барбекюто. Скоро след 
това източноевропейските сезонни работници бяха бързо 
транспортирани по въздух до Германия и получиха безпре-
цедентно медийно внимание. При все това, пандемичните 
условия на труд и хигиена, на които впоследствие бяха под-
ложени много от тях, изглеждаха като подигравка на фона 
на предишната им героизация по медиите. Стана ясно, че 
бъдещата синдикализация на сезонните трудови мигранти 
е решаваща в борбата срещу хищническата задруга между 
германския агробизнес и държавата.

В тази статия разглеждам труда на сезонните сесл-
костопански работници в Германия. Ще очертая ключови 
измерения на тяхното обезправяване и системната зна-
чимост на експлоатацията им за земеделието и пазара на 
труда в Германия. В статията се фокусирам и върху про-
менящия се подход на немските профсъюзи към трудовите 
мигранти и се спирам на някои обещаващи синдикални ини-
циативи, насочени конкретно към източноевропейските 
сезонни работници.

Пандемична експлоатация

Както бившият финансов министър на Гърция Янис Ва-
руфакис казва в скорошно интервю, съвременна Германия е 
построена от гастарбайтери: югославяни, турци, испанци, 
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мароканци, италианци и източноевропейци.2 Изненадата 
на германската общественост, прозряла истината за за-
висимостта си от работниците от Източна Европа, оба-
че изглежда гротескна, имайки предвид степента, в която 
работата на най-големия производител на месо в Европа 
и третия по големина износител на месни продукти в све-
та разчита на тях. Сезонните работници в земеделието 
обичайно са наричани Erntehelfer (букв. „помощници по ре-
колтата“) ― термин, извикващ образа на обикновена до-
пълнителна работна ръка. Всъщност близо 300 000 сезонни 
работници от Източна Европа са абсолютно незаменими 
при събирането на немската реколта.3 По-конкретно: 73% 
от сезонните работници в овощарството, повече от 90% 
от тези в зеленчукопроиздотсвото, както и около 80% от 
тези в месопреработването идват от Източна Европа.

Така затварянето на границите в ЕС предизвика дефи-
цит на работна ръка, на който Министерството на земе-
делието отвръща с онлайн платформата daslandhilft.de, 
призоваваща студенти, безработни и бежанци да спасят 
реколтата. Въпреки това, за хората с достъп до по-ща-
дящи работни места в сектора на услугите или до нацио-
налната осигурителна система, перспективата за смазващ 
физически труд за минимална заплата не е примамлива и 
само малцина се записват. Още в началото от Асоциацията 
на фермерите не са особено развълнувани от възможност-
та да наемат на работа немски студенти и пенсионери за-
ради „липса на опит“, според официалната версия. Според 
свидетелства от германски „новобранци“ обаче, нужните 
умения не са трудни за придобиване, но бързото темпо на 
работата е изтощително. Или, както един немски произ-
водител на аспержи признава, „Местните работници […] 
работят това веднъж и получават такива болки в гърба, 

2 Георгиев, Огнян. 2021. „Янис Варуфакис: Влизането на България в евро-
зоната би било грешка.“ Капитал. 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2021/12/03/4288886_
ianis_varufakis_vlizaneto_na_bulgariia_v_evrozonata_bi/.
3 Seitz, T. 2021. „Der Superlativ des Gemüses.“ Transit Magazin. 14.05.2021 
https://transit-magazin.de/2021/05/der-superlativ-des-gemueses/.

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2021/12/03/4288886_ianis_varufakis_vlizaneto_na_bulgariia_v_evrozonata_bi/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2021/12/03/4288886_ianis_varufakis_vlizaneto_na_bulgariia_v_evrozonata_bi/
https://transit-magazin.de/2021/05/der-superlativ-des-gemueses/
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че никога повече не се връщат.“4 Като цяло, „сагата с ас-
пержите“5 доказа това, което социолозите на селото Рай и 
Скот повтарят от много време насам, а именно, че търсе-
нето на работна ръка в европейското земеделие не зависи 
единствено от абсолютните дефицити на работна ръка, 
които биха могли да се разрешат чрез по-високи заплати и 
по-добри условия на труд, а и от предпочитанието на ше-
фовете към структурно обезвластените, обезправени и 
свръхексплоатирани трудови мигранти.6

Както е добре известно, жаждата на германския агро-
бизнес за тази работна сила и отличните му отношения с 
федералното Министерство на земеделието водят до из-
бирателно отваряне на границите за транспортиране на 
работници от Източна Европа в разгара на първата пан-
демична вълна. Най-позорното е, че се налага 80 000 източ-
ноевропейски сезонни работници (от които само около 50% 
пристигнаха) да бъдат докарани в Германия, за да спасят ре-
колтата от аспержи. Докато някои производители предла-
гат добри условия на труд, още от преди пандемията този 
тип труд се характеризира основно с ниско заплащане, из-
вънредно работно време, неформалност, унижения и наси-
лие. Заетите на договори на пълен и дори половин работен 
ден редовно докладват реална продължителност на работ-
ните дни от 10 – 14 часа, 6 или 7 дни в седмицата. Отчис-
ленията за наем в често занемарени и претъпкани жилища, 
жалките хранителни дажби, както и скандалните надници на 
час и кражбите на осигуровки не знаят граници. Работници-
те често получават далеч под обещания  федерален минимум 

4 Initiative Faire Landarbeit. 2020. „Saisonarbeit in der Landwirtschaft Bericht 2020.“ 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Bundesvorstand: Frankfurt am Main. 
https://igbau.de/Binaries/Binary15315/InitiativeFaireLandarbeit-Bericht2020.pdf, 
с. 24.
5 Bogoeski, V. 2020. “The German Aspargus Saga” International Politics and So-
ciety. https://www.ips-journal.eu/regions/europe/the-german-asparagus-sa-
ga-4321/.
6 Rye, J.F. and Scott, S. 2018. “International Labour Migration and Food Pro-
duction in Rural Europe: A Review of the Evidence,” Sociologia Ruralis 58, сс. 
928-952.

https://igbau.de/Binaries/Binary15315/InitiativeFaireLandarbeit-Bericht2020.pdf
https://www.ips-journal.eu/regions/europe/the-german-asparagus-saga-4321/
https://www.ips-journal.eu/regions/europe/the-german-asparagus-saga-4321/


141

от 9.5 евро на час.7 Поради редица причини, свързани с ор-
ганизацията на селскостопанската работа, зависимостта 
на работодателите от източноевропейските работници 
не се превръща в повишена преговорна сила за последните. 
Сред тях е двояката роля на работодателите като шефо-
ве и наемодатели, пространствената и социална изолация 
на работниците в отдалечени стопанства, уволнението с 
еднодневно предизвестие, непознаването на немския език, 
липсата на правни познания, както и оскъдния контакт на 
работниците със синдикатите. Този властови дисбаланс 
насърчава работодателския произвол – на работодателите 
не се налага да предлагат трудови договори, нито пък да 
ги превеждат на родните езици на работниците и могат 
да си позволят да задържат паспортите им.8 Накратко, 
създават се трудови отношения, наподобяващи временно 
робство.

Обратно на първоначалните надежди на много анализа-
тори, безпрецедентното медийно внимание към сезонната 
работа не подобри непосредствено положението на работ-
ниците през 2020 г. Напротив, в някои случаи пандемична-
та експлоатация се засили. Въпреки че се въвеждат подроб-
ни хигиенни протоколи, работниците рядко докладват, че е 
налице адекватно осигуряване на лични предпазни средства 
и мерки за социално дистанциране. Вместо това те често 
биват превозвани до полетата в пълни автобуси и натъп-
кани в пренаселени жилищни помещения. В един образцов 
случай 150 работници са принудени да се задоволят с две 
тоалетни, четири душа и една кухня.9

Като цяло единствената стриктно прилагана мяр-
ка е 14-дневната „работна карантина“, която налага 
7Küppers, C. 2021. “How to harvest in a pandemic? The German media 
coverage of migrant workers and harvesting in the context of the Covid-19 
crisis in 2020,” Food for Justice Working Paper Series 5. Berlin; Initiative Faire 
Landarbeit. 2020; Luig, B., Empen, R., Varelmann, K. and Seitz, T. 2021. 
Saisonarbeit in der Landwirtschaft Bericht 2021.Initiative Faire Landarbeit. 
https://igbau.de/Binaries/Binary16991/2021-InitiativeFaireLandarbeit-
Saisonarbeitsbericht.pdf.
8 пак там
9 Birner и Dietel, цит. от Küppers, с. 14.

https://igbau.de/Binaries/Binary16991/2021-InitiativeFaireLandarbeit-Saisonarbeitsbericht.pdf
https://igbau.de/Binaries/Binary16991/2021-InitiativeFaireLandarbeit-Saisonarbeitsbericht.pdf
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 първоначално отделяне на работниците от местното насе-
ление, ясно показвайки чия защита е приоритет. Освен това 
ограниченията за пътуване, трудният достъп до синдика-
тите и регулаторните органи, както и удължените работни 
дни, влошават положението на работниците. Редица репор-
тажи показаха работници, изхвърлени на улицата след като 
са протестирали за правата си. В някои случаи се налага Чер-
веният кръст да храни гладни работници.10 Докато лобито 
на фермерите и Министерството на земеделието насто-
яват, че тези условия се дължат на „няколко гнили ябълки“ 
сред работодателите, всъщност плачевното състояние на 
правата на източноевропейските работници в германската 
хранителна промишленост се корени в тяхното структурно 
обезвластяване спрямо капитала, както и на ключовото зна-
чение на експлоатацията им за германския пазар на труда и 
икономически модел.

Паяжината на обезвластяването 
Несъразмерното отношение между източноевропейския 

труд и германския сеслкостопански капитал почива на раз-
лични фактори. Първо, интензивната експлоатация на из-
точноевропейския труд в Германия е вкоренена в местните 
здрав разум и култура, третиращи трудовите мигранти 
като буферна работна сила за еднократна употреба. Дори 
ако вземем Германия след Втората световна война като 
историческа отправна точка, расистката структура на 
пазара на труда е неоспорима: най-очевидна е тя в използ-
ването на гастарбайтерите през 1950-те и 60-те години 
като гъвкава, често нископлатена работна сила, активно 
позиционирана като отделна от населението и подлежаща 
на захвърляне по подразбиране.11

10 Cosma, V. S., Ban, C., and Gabor, D. 2020. ‘The Human Cost of Fresh Food: 
Romanian Workers and Germany’s Food Supply Chains.’ Review of Agrarian 
Studies 10( 2): 7-27, с. 20.
11 Вж. Miles, R. 1986. ‘Labour migration, racism and capital accumula-
tion in Western Europe since 1945: an overview.’ Capital & Class 10(1): 
49–86.; също Bojadžijev, M. 2008. Die windige Internationale. Rassismus 
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В земеделието употребата на сезонна работна сила от 
Източна Европа (особено от Полша) има вековна история. 
Наравно с това индустриализацията на месопреработва-
нето през 1980-те и влошаването на условията на труд 
нормализират образа на източноевропейците като мнозин-
ството от работната сила в сектора. Едновременно пред-
поставка за и практически резултат от работата в селско-
то стопанство и месопреработвателната промишленост 
(както и на други мръсни, опасни или унизителни работни 
места) е общоприетото разбиране, че чужденците са осо-
бено подходящи за нея, тъй като тя е невъобразима за пове-
чето граждани. Освен това Източна Европа често се пред-
ставя като изостанала провинция до степен осигуряването 
даже на нископлатена заетост да се разглежда почти като 
проява на великодуше от страна на германските фермери. 
Такива жестове са дори възприети като политика за разви-
тие, както например в германския доклад за сезонния сел-
скостопански труд на Европейската миграционна мрежа.12 
Особено във връзка с брането на аспержи, суровите форми 
на това „благосклонно“ дискурсивно расовизиране показват 
грозната си глава по време на кризата в началото на 2020 
г.13 Различни медийни репортажи и работодателски изказ-
вания рамкират източноевропейците като издръжливи 
здравеняци, които не се плашат от тежкия труд и мизер-
ните заплати. Накратко, те са привидяни като естествено 
подходящи за този несигурен и изнурителен труд, вместо 
като хора лишени от по-добри възможности. 

На второ място, немските работодатели залагат на 
това, че ниските заплати и потискащите условия на труд 
und Kämpfe der Migration. Münster: Westfälisches Dampfboot.
12 Lechner, C. 2020. ‘Anwerbung und Arbeits bedingungen von Saisonarbeits-
kräften: Studie der deutschen nationalen Kontaktstelle für das Europäische Mi-
grationsnetzwerk (EMN).’ Working Paper. Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl. https://
www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/71251/ssoar-2020-lech-
ner-Anwerbung_und_Arbeits_bedingungen_von.pdf?sequence=1&isAllo-
wed=y&lnkname=ssoar-2020-lechner-Anwerbung_und_Arbeits_bedingun-
gen_von.pdf, с. 24
13 Initiative Faire Landarbeit. 2020, сс. 22-27.

http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/71251/ssoar-2020-lechner-Anwerbung_und_Arbeits_bedingungen_von.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2020-lechner-Anwerbung_und_Arbeits_bedingungen_von.pdf
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/71251/ssoar-2020-lechner-Anwerbung_und_Arbeits_bedingungen_von.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2020-lechner-Anwerbung_und_Arbeits_bedingungen_von.pdf
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/71251/ssoar-2020-lechner-Anwerbung_und_Arbeits_bedingungen_von.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2020-lechner-Anwerbung_und_Arbeits_bedingungen_von.pdf
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/71251/ssoar-2020-lechner-Anwerbung_und_Arbeits_bedingungen_von.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2020-lechner-Anwerbung_und_Arbeits_bedingungen_von.pdf


144

все пак са по-приемливи за работниците от източноевро-
пейската периферия, отколкото тези в родните им страни. 
Тридесет години на западни поучения за неолиберална тран-
сформация, налагана от безжалостните местни компрадор-
ски елити „освободиха“ източноевропейските граждани от 
членство в системите за социална защита и създадоха тру-
дови пазари, сравнително неограничени от такива триви-
алности като работнически права, лишавайки мнозинство-
то от елементарна материална сигурност. Както казва 
Богоески,14 това води до ситуация наподобяваща дефакто 
насилствена миграция под шапката на европейската свобо-
да на движение. В много случаи двояката рамка, сравнява-
ща несигурната работа в Германия с още по-несигурната и 
нископлатена работа или пък с безработицата у дома прос-
то прави експлоатацията в Германия по-изгодна, отколко-
то решението да останеш в родната страна.

На последно място, злоупотребите в сезонната работа 
са възможни и благодарение на законовите изключения, си-
вите зони и пропуските, които характеризират немските 
и транснационалните трудови пазари в ЕС. Европейските 
трудови работници в Германия са изключени от немската 
осигурителна система за дълги периоди от време, дори и 
когато плащат осигуровки. Например те трябва да вна-
сят осигуровки минимум 5 години, за да бъдат включени в 
пенсионната система и минимум 12, за да имат достъп до 
фонда за безработица. В допълнение, европейската свобода 
на движение и пребиваването в Германия зависят от сред-
ствата за издръжка, което на практика създава санитарен 
кордон около немските осигурителни и социална системи, 
дискриминиращ трудовите мигранти от ЕС.15 

Нещо повече, както много изследователи на индустри-
алните отношения показват, европейската свобода на 
движение привилегирова капитала пред труда, оставяйки 
14 Bogoeski. 2020.
15 Riedner, L. 2017. ‘Aktivierung durch Ausschluss. Sozial- und migrationspoli-
tische Transformationen unter den Bedingungen der EU-Freizügigkeit.’ Move-
ments. Journal for Critical Migration and Border Regime Studies 3 (1): 89-
108.
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транснационалните трудови отношения недостатъчно 
регулирани.16 Да вземем за пример позорната практика на 
командироването. Месопреработвателната и строителна-
та индустрии, почистването и логистиката непрекъснато 
злоупотребяват с практиката работници да биват праща-
ни на работа в друга държава-членка, но да получават въз-
награждението си и да се ползват от социалните системи 
и стандарти на изпращащата страна. Системата на меж-
дународното подизпълнителство, водеща до повсеместен 
социален дъмпинг и злоупотреби с работниците, е обект на 
скорошни реформи на европейско и национално ново, даващи 
ни повод да се надяваме, че все някога стандарти като тези 
в приемащата страна ще бъдат приложени и по отноше-
ние на условията на труд в тези сектори.17 В немската ме-
сопреработвателна промишленост подизпълнителството 
е забранено през 2021 г. след като избухването на огнище 
от коронавирус в голяма фабрика в началото на пандемията 
излага на показ отвратителните трудови и битови условия 
на работниците.

Въпреки това сезонната работа почива и на друга форма 
на рекет: дори и когато сключват немски трудови догово-
ри, европейските трудови мигранти остават изключени от 
социално-осигурителните системи на Германия (като фон-
дове за безработица и пенсия), и по една перверзна ирония, 
тъкмо заради статуса им на „ключови работници“, също и 
от всички помощи, които немската държава раздава на на-
селението си, за да омекоти удара от коронакризата. Това 
става, тъй като тяхната работа се третира като „допъл-
нителна краткосрочна заетост“: категория, насочена към 
студенти и пенсионери, които вече са част от осигури-
16 Lillie, N. 2016. ‘The Right Not to Have Rights: Posted Worker Acquiescence 
and the European Union Labor Rights Framework.’ Theoretical Inquiries in Law 
17(1): 39–62.
17 BMAS (Bundesamt für Arbeit und Soziales). 2019. Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit – für alle in Europa: Lohndumping verhindern. Ordnung auf dem 
Arbeitsmarkt sichern. Mobilität fair gestalten – Eckpunkte des BMAS zur Um-
setzung der EU-Entsenderichtlinie. https://www.bmas.de/Shared Docs/Down-
loads/DE/Thema-Arbeitsrecht/eckpunkte-entsenderichtlinie.pdf?__blob=pu-
blicationFile&v=4.

https://www.bmas.de/Shared Docs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsrecht/eckpunkte-entsenderichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/Shared Docs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsrecht/eckpunkte-entsenderichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmas.de/Shared Docs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsrecht/eckpunkte-entsenderichtlinie.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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телните системи. Приложението на тази категория към 
селскостопанските трудови мигранти почива на две несъс-
тоятелни правни допускания.18 Първо, статусът на допъл-
нителна краткосрочна заетост е позволен само за заетост 
от „второстепенно икономическо значение“ за трудещия 
се. Това означава, че работата не може да бъде техен осно-
вен източник на доход. И второ, допускането е, че работ-
ниците са включени в социални системи другаде. И двете 
допускания са твърде далеч от истината, но тези детайли 
биват удобно пренебрегвани от немските регулаторни ор-
гани.19 Освен това Министерството на земеделието дори 
удължава максималния период за изключването на сезонна-
та пределна заетост от осигурителните системи от 70 
на 115 дни по време на пандемичното бране на реколта през 
2020 г. и залага увеличение на продължителността на 102 
дни от 2021 г. нататък.20

Накратко, въпреки че границите са отворени за ключо-
вите сезонни работници, системите за социално осигурява-
не остават напълно затворени. Това, че залогът е просто 
да се подбие цената на труда, става ясно и с пандемичното 
огъвкавяване на труда, позволяващо 60-часова работна сед-
мица и 12-часови работни дни в сектора. Липсата на кон-
трол на работното място е очевидна. Например баварска-
та Инспекция по финансов контрол на недекларирания труд 
провежда само две проверки в стопанства за аспержи през 
април месец, а в Хесен работодателите дори са помолени да 
„проверят себе си“ относно условията на труд.21 Всичко 
това допълва картината, в която държавата привилегиро-
ва печалбите на селскостопанския капитал пред правата на 
трудовите мигранти, като по този начин активно укрепва 
пропастта между по-регулирания вътрешен пазар на тру-
да и свръхексплоататорските сектори, където се трудят 
мигрантите. 
18 Bogoeski, V. 2021. Harvesting Injustice. 20.04.2021. Verfassungsblog. 
https://verfassungsblog.de/harvesting-injustice/.
19 Пак там.
20 Luig et al. 2021.
21 пак там, с. 12.

https://verfassungsblog.de/harvesting-injustice/
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Ако ги вземем в тяхната съвкупност, ще видим, че хищ-
ническите специални икономически зони на Германия не са 
географски, а юридически реалии, построени върху правни-
те ограничения на статуса на трудовите мигранти. Пре-
димството на тази система спрямо следвоенната рамка 
за гастарбайтерите е, че макар да дава възможност на ра-
ботодателите да се възползват от мобилните работници 
като свръхексплоатируема, гъвкава и еднократна буферна 
работна сила, изключена от националната трудова и соци-
ална закрила, германската държава може да отрече своя-
та социална и финансова отговорност за тези работници, 
представени като просто възползващите се от своята 
„свобода на движение“ в ЕС.

„Ключовата“ експлоатация

Държавата с охота подпомага агробизнеса в усилията му 
да държи ниска цената на източноевропейския сезонен труд 
заради ключовата ѝ значимост за конкурентоспособността 
на германското производство на храни и за запазването на 
модела на трудовия пазар като цяло.

Вертикалната интеграция на германската хранителна 
верига е продукт на интензивния ценови натиск, оказван от 
търговците олигополисти (сред тях „Алди“, „Лидл“ и „Кау-
фланд“, част от „Шварц Групе“, както и „Едека“ и „Реве“, 
която контролира „Била“). Те контролират голяма част от 
търговските вериги за хранителни стоки.22 Добавената 
стойност на земеделската продукция (както и на прерабо-
теното месо) е сравнително ниска, като разходите за труд 
съставляват огромна част от производствените разходи. 
Например, ако приемем, че работниците получават мини-
мална заплата, разходите за труд съставляват 30-42% от 
производствените разходи за ябълките, 43-48% за  ягодите 
22 Schneider, J. and Götte, M. 2020. ‘Germany.’ in L. Palumbo and A. Corrado 
(eds.) Are Agri-Food Workers only exploited in Southern Europe? Case 
Studies on migrant labour in Germany, the Netherlands, and Sweden. Open 
Society ― European Policy Institute. https://www.opensocietyfoundations.org/
publications/are-agri-food-workers-only-exploited-in-southern-europe, с. 7.

https://www.opensocietyfoundations.org/publications/are-agri-food-workers-only-exploited-in-southern-europe
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/are-agri-food-workers-only-exploited-in-southern-europe
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и 40-48% за аспержите в Германия.23 Притиснати от це-
новия натиск от страна на търговците, производителите 
са възприели като обичаен способ да поддържат конкурен-
тоспособността си това да прехвърлят разходите и ри-
сковете върху работниците. Репертоарът им се състои 
от социален дъмпинг, удължаване на работното време, не-
справедливо заплащане на парче, измами, пренебрегване на 
здравните изисквания и правилата за безопасност. Накрат-
ко, източноевропейските несигурни работници субсидират 
селскостопанската продукция и крепят конкурентоспособ-
ността на агробизнеса в Германия.24

Освен това експлоатацията на трудовите мигранти 
в хранителната промишленост стана ключова за герман-
ския модел на трудовия пазар след Шрьодеровата „Програ-
ма 2010“. „Германският“ (или рейнски) модел на капитали-
зма доскоро бе известен със своя строго регулиран пазар на 
труда, с участие на работниците в управлението на пред-
приятията (Mitbestimmung), колективно трудово договаря-
не и спазване на работническите права. Неолиберализация-
та на трудовия пазар в началото на ХХI век обаче доведе 
до безпрецедентно орязване на социалните придобивки и 
огъвкавяване на трудовите отношения. Това направи неиз-
бежно установяването на трудовия пазар с най-голям брой 
нископлатени работни места в Европа25 и изложи голяма 
част от населението на риск от низходяща социална мо-
билност.26 Огромният дял нископлатени работни места 
гарантира на германския вторичен и третичен икономиче-
ски сектор решителни предимства пред международните 
конкуренти. Поддържането на този модел разчита на срав-
нително ниските потребителски цени на основните стоки 
като например хранителните. Ниският дял на средния раз-
ход за храна и напитки от дохода на средното немско дома-

23 Garming, цитиран в Luig et al. 2021, с. 19.
24 Cosma et al. 2020.
25 Dribbusch, H. and Birke, P. 2019. Trade unions in Germany Challenges in a 
Time of Transition. Berlin: Friedrich Ebert Foundation.
26 вж. Nachtwey, O. 2016. Die Abstiegsgesellschaft. Suhrkamp: Berlin.



149

кинство, около 12%,27 се дължи на отстъпките при цените 
на земеделската продукция и на месото в Германия. За срав-
нение, през 1960 г. този дял е 38%,28 а в страни като Румъ-
ния и България днес той е съответно 26% и 21%.29 Ниските 
цени на хранителните продукти са изключително важни за 
възпроизводството на зле платената местна работна сила 
и за туширането на исканията ѝ за по-високи заплати.30 
Така интересите на германските и източноевропейските 
нископлатени работници се оказват противопоставени 
едни на други.

Експлоатацията на източноевропейските работници 
подсигурява печалби за германския капитал и прехвърля раз-
ходите му върху източноевропейската периферия. Сметка-
та излиза само защото вътрешноевропейската мобилност 
в настоящата си форма предполага пропаст между прос-
транствата за производство и възпроизводство.31 По 
този начин Германия не просто се възползва от работната 
сила, „произведена в периферията на ЕС“, но и изключва ра-
ботниците от своите осигурителни системи, прехвърляй-
27Ahrens, S. 2021a. Anteil von Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränke 
an den privaten Konsumausgaben in der Europäischen Union nach Ländern in 
den Jahren 2018 bis 2020.  statista.com.
https://de.statista.com/statist ik/daten/studie/301863/umfrage/
konsumausgaben-fuer-nahrungsmittel-und-getraenke-im-europaweitem-
vergleich/.
28 Ahrens, S. 2021b. Anteil der Ausgaben der privaten Haushalte in 
Deutschland für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren an den 
Konsumausgaben in den Jahren 1850 bis 2020. statista.com. https://
de.statista.com/statistik/daten/studie/75719/umfrage/ausg aben -fuer-
nahrungsmittel-in-deutschland-seit-1900/.
29 Ahrens 2021a.
30 Mayer-Ahuja, N. 2021. ‘Harte Arbeit lohnt sich immer weniger.’ Der Freitag. 
https://www.freitag.de/autoren/tom-wohlfarth/harte-arbeit-lohnt-sich-
immer-weniger.
31 вж. Hristova, T. 2020. ‘Morbid Mobilities.’ Identities Journal for Politics, 
Gender and Culture. https://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/an-
nouncement/view/43; Apostolova, R. and Hristova, T. 2021. ‘The Postsocialist 
Posted Worker: Social Reproduction and the Geography of Class Struggles.’ 
in S. Mezzadra and G. Grappi (eds.) Migration and the Contested Politics of 
Justice: Europe and the Global Dimension. London and New York: Routledge, 
сс. 143-161.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/301863/umfrage/konsumausgaben-fuer-nahrungsmittel-und-getraenke-im-europaweitem-vergleich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/301863/umfrage/konsumausgaben-fuer-nahrungsmittel-und-getraenke-im-europaweitem-vergleich/
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75719/umfrage/ausg aben -fuer-nahrungsmittel-in-deutschland-seit-1900/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75719/umfrage/ausg aben -fuer-nahrungsmittel-in-deutschland-seit-1900/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75719/umfrage/ausg aben -fuer-nahrungsmittel-in-deutschland-seit-1900/
https://www.freitag.de/autoren/tom-wohlfarth/harte-arbeit-lohnt-sich-immer-weniger
https://www.freitag.de/autoren/tom-wohlfarth/harte-arbeit-lohnt-sich-immer-weniger
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ки разходите за социалното възпроизводство и медицин-
ските разходи обратно върху държавите им на произход. Но 
заради орязването на социалните системи в тези държави, 
в действителност разходите по-често се поемат от род-
нинските мрежи на самите работници.32

Оспорвания и реформи

Въпреки че се сблъскват с толкова много и значими 
системно вкоренени проблеми, сезонните селскостопански 
работници не са пасивни жертви. Годишните доклади 
на инициативата „Справедлив селскостопански труд“ 
описват широко разпространените микросъпротиви 
от страна на работниците,33 но знаем и за по-мащабни 
такива. Един от най-известните случаи е протестът на 
200 работници от фермата „Шпаргел Ритер“ в Борнхайм 
срещу съкращенията през 2020 г. След като ликвидаторът 
на фалиралото стопанство предлага на работниците 
нищожно обезщетение, работниците (подкрепени от 
автономния синдикат ФАУ) организират големи протести, 
включително и пред румънското консулство в Бон по време на 
посещения на германския министър на труда Хубертус Хайл 
и неговата румънска колежка Виолета Александру. В крайна 
сметка работниците извоюват по-добро споразумение и 
мнозина намират работа в различни стопанства при по-
добри условия.34 Събития като тези в Борнхайм привличат 
медийно и политическо внимание към суровите условия в 
сектора и се превръщат в катализатор за нови движения 
за реформи като например законодателните промени по 
отношение на минималните стандарти за битовите 

32 Вж. например Cosma et al. 2020; Deneva, N. 2013. ‘Transnational Aging 
Carers: In Transformation of Kinship and Citizenship in the Context of Migration 
among Bulgarian Muslims in Spain.’ Social Politics: International Studies in 
Gender, State & Society, 19(1): 105–128; Hristova 2020.
33 Initiative Landarbeit и Luig et al.
34 вж. например. Küppers, сс. 18-20
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условия и максималните наеми за общежитията и също 
така водят до създаването на правителствена комисия 
за земеделието, която да разработи необвързващи 
предложения за подобряване на условията на труд в 
сектора.35

Повишената обществена и политическа осведоменост 
за условията в сектора не е достатъчна: подобряването 
на позицията на работниците налага промяна на европей-
ско ниво. По-голямото обществено внимание по време на 
пандемията доведе до въвеждането на едно ключово пред-
ложение на коалиция от синдикати в новата Обща селско-
стопанска политика на ЕС (ОСП), а именно европейските 
селскостопански субсидии да се раздават при условие, че са 
спазени стандарти, свързани не само с производителнос-
тта, хуманното отношение към животните и екологични-
те съображения, но и с условията на труд. Според Катарина 
Фарелман (координаторка за селското стопанство на син-
дикалния център за трудово правни консултации на трудо-
ви мигранти „Справедлива мобилност“) преди пандемията 
селскостопанската политика не е взимала предвид социал-
ните и трудовите въпроси; но новата ОСП ги поставя в 
центъра на общественото внимание, налага политическо 
действие и дори би могла да провокира по-широк общест-
вен дебат за връзката между ценовия натиск, условията на 
труд и справедливостта в хранителната промишленост.36

Предстои да стане ясно дали прилагането на новата 
ОСП на национално ниво между 2023 и 2025 г. ще доведе 
до подобряване на условията на труд. От какво зависи ре-
зултатът? Според Фарелман условията на труд зависят 
от ефективното прилагане на предвидените мерки, както 
и от механизмите за контрол и санкции. Тези инструмен-
ти са необходими, тъй като стратегиите за намаляване 
на разходите на агробизнеса издават отношението му към 
справедливото заплащане и условията на труд. Години на-
ред забележително арогантните агро лобисти и фермерски 

35 Initiative Faire Landarbeit 2020
36 Интервю с Катарина Фарелман, 30.11.2021 г.
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асоциации се оплакват, че положителните икономически 
тенденции в източноевропейските държави членки на ЕС 
правят заетостта в германското земеделие по-малко при-
влекателна за работниците.37 По този начин те се опит-
ват да изместят встрани въпросите, свързани със заплаща-
нето, условията на труд и включването в осигурителните 
системи, решаващи за мотивацията на мигрантите. По 
искане на фермерските асоциации правителството подписа 
нови споразумения за прием на гастарбайтери. Грузински и 
молдовски сезонни работници ще помагат за първи път с 
прибирането на реколтата съответно през 2021 и 2022 г.  
По полетата в Германия все по-често могат да бъдат 
срещнати украински „студенти“. За да сработи тази схема, 
украински университети предоставят документи, удосто-
веряващи, че сезонните берачи на немски краставици и зеле 
правят „университетски стаж“. Така Украйна позволява на 
работодателите да избегнат заплащането на федералната 
минимална почасова ставка по законов път.38 Става ясно, 
че германският агробизнес отчаяно се опитва да подбива 
цената на труда на работниците от ЕС като си подсигу-
рява достъп до нови запаси от работници в периферията и 
съответно до печалби от още по-зависима работна сила от 
трети страни с още по-ограничени права на труд и преби-
ваване в Германия.

Ако капиталът не бъде строго наблюдаван и притискан, 
а държавата – държана отговорна за налагането на по-спра-
ведливи условия на труд и контрола върху тях, то герман-
ският агробизнес може да прекрачи всякакви граници, за да 
продължи свръхексплоатацията на сезонните трудови миг-
ранти. За щастие синдикатите и свързаните с тях мрежи 
за трудовоправни консултации са важни съюзници на не-
трайно заетите източноевропейски работници и могат да 
изиграят централна роля при предотвратяването на този 
сценарий.

37 Lechner 2020, 13
38 вж. Luig, сс. 7-8.
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Лъч надежда: мрежите за трудовоправни 
консултации и синдикатите

Левите анализи на пандемичната мобилност на източ-
ноевропейските работници в Германия разглеждат синди-
катите двояко. От една страна, има чести, донякъде аб-
страктни призиви германските синдикати да „направят 
нещо повече“, за да помогнат на несигурните трудови 
мигранти. От друга страна, изследователите на миграци-
ята отписват представените синдикати заради тяхната 
дълбока обвързаност и съучастничество с изключващата 
рамка на националната държава. Второто наблюдение има 
своите исторически основания, докато първото изразява 
настойчивия морален призив за по-адекватно застъпниче-
ство за работническата класа. И двете гледни точки обаче 
биха могли да спечелят от един по-внимателен анализ на 
опитите на германските синдикати да протегнат ръка към 
източноевропейските трудови мигранти.

Остарелите клишета за неспособността на трудовите 
мигранти да се организират бяха опровергани по впечат-
ляващ начин например в САЩ, където тъкмо те се превър-
наха във важен фактор за съживяването на синдикалното 
движение през последните десетилетия.39 Въпреки това 
синдикализирането на свръхмобилните трудови мигран-
ти в рамките на ЕС със сигурност е предизвикателство. 
Отвъд вече споменатата двойнствена регулаторна рам-
ка, краткосрочната заетост, социалната изолация, езико-
вите бариери и зависимостта от работодателя правят 
синдикализирането трудно начинание. От своя страна, 
синдикатите трябва да бъдат положени в историческия 
си контекст, за да разберем тяхната дейност (или липса 
на такава) по отношение на временните трудови мигран-
ти. Синдикатите по своя замисъл не представляват ин-
тересите на цялата работническа класа – тяхната основ-
на функция е да опазват интересите на своите членове в 
39 Milkmann, R. 2020. Immigrant Labor and the New Precariat. Cambridge and 
Medford: Polity Press.
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рамките на  капиталистическите обществени формации.40 
Ленин улавя консервативната икономическа логика на син-
дикализма като противопоставя „синдикалното съзнание“ 
на революционното класово съзнание. Също така, запад-
ноевропейските синдикати придобиват съвременната си 
форма след Втората световна война в рамките на систем-
ната си интеграция в тристранни споразумения със силен 
корпоратистки аспект. Те често се противопоставят на 
трудовата миграция от страх, че тя подбива заплатите, и 
затова привилегироват националното представителство 
на работниците пред международната солидарност.41 Така 
синдикатите отчасти прокарват и възпроизвеждат нацио-
налистическите и расови разделения сред работническата 
класа.

Затова не е никаква изненада, че германският синди-
кализъм във Федералната република има противоречиво 
отношение към трудовите мигранти. Конфедерацията на 
германските синдикати (ДГБ) е основана през 1949 г. като 
единна непартийна синдикална конфедерация и е най-голя-
мата национална синдикална федерация в Европа с почти 6 
милиона членове. Въпреки че ДГБ се бори с намаляващото 
си влияние и брой членове от 1980-те години насам, тя за-
пазва сравнително силната си позиция, благодарение на ро-
лята си в германските индустриални отношения като со-
циален партньор на държавата и капитала в управлението 
на „социалната пазарна икономика“.42 Привилегироването 
на пазарната регулация, намирането на компромис между 
сблъскващите се интереси и предпочитанието на колек-
тивните трудови споразумения пред стачките от страна 
на ДГБ обаче правят невъзможно по-широкото и конфликт-
но класово представителство.43

40 Virdee, S. 2000. ‘A Marxist Critique of Black Radical Theories of Trade Union 
Racism.’ Sociology, 34(3): 545-565, с. 548.
41 вж. Penninx, R. and Roosblad, J. 2002. Trade Unions, Immigration, and Im-
migrants in Europe, 1960–1993: A Comparative Study of the Actions of Trade 
Unions in Seven West European Countries. New York: Berghahn Books.
42 Dribbusch and Birke, 2019.
43 Hyman, R. 2001. Understanding European Trade Unionism: Between Market, 
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Въпреки че следвоенните гастарбайтери са интегрира-
ни в синдикалните структури в основните промишлени сек-
тори, те все пак са смятани за временна буферна работна 
сила. Историята на отношението на ДГБ към стачките, 
водени от гастарбайтери през 1960-те и 70-те години, е 
противоречива и се колебае между подкрепа (като напри-
мер в стачката на работниците в завода производител 
на карбуратори „Пиербург“)44 и предателство (по време на 
стачката в завода на „Форд“ в Кьолн през 1973 г.)45. Нещо 
повече, конфедерацията отхвърля интернационалисткия 
„радикализъм“ и дълго време остава по-скоро безучастна 
в борбата срещу расизма и в защитата на специфичните 
интереси на трудовите мигранти.46 През 2000-те години 
ДГБ подкрепя седемгодишния период на изчакване, на прак-
тика ограничаващ свободата на движение на гражданите 
от новите държави-членки на ЕС от Източна Европа, след 
като страхът, че чуждестранните работници ще подбият 
надниците, пак обзе германската общественост.47 Заради 
тези позиции на ДГБ, много изследователи на трудовите 
отношения доскоро твърдяха, че германският синдикализъм 

Class and Society. London: Sage, сс. 115-142.
44 Трудови мигрантки и местни работнички участват наравно в тази 
неразрешена стачка в автомобилен завод в град Нойс и се противо-
поставят на по-ниското заплащане и неравните условия на труд за 
жените. Стачката е успешна заради предшестващата я синдикална 
дейност на леви трудови мигранти и извоюването на подкрепа от гер-
манските им колеги, синдикатите (включително местните и федерални 
структури на IG Metall) и други граждански организации.
45 Седемдневната неразрешена стачка е предизвикана от уволнението 
на 300 турски работници, които се върнали по-късно от ваканция. Тя е 
подкрепена от 17 000, предимно турски, работници и включва окупации и 
протести за по-добро заплащане и условия на труд, както и за назначава-
нето на уволнените работници. Тя е неуспешна, отчасти заради отказа 
на работническия съвет и на синдиката IG Metall да подкрепят стачкува-
щите и завършва с уволнението на още 700 турски работници.
46 вж. Bojadžijev 2008, сс. 134-172.
47 Krings, T. 2015. ‘Bewegungsfreiheit in einem Ungleichheitsraum: Gewerk-
schaften und transnationale Arbeitsmobilität in der erweiterten Europäischen 
Union.’ In S. Pernicka (ed.). Horizontale Europäisierung im Feld der Arbeits-
beziehungen. Wiesbaden: SpringerVS, сс. 87-110.
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не успява да достигне несигурно заетите трудови мигран-
ти и пренебрегва техните конкретни нужди и потенциал. 
Причина за това широко споделено мнение е и липсата на 
иновативни практики като обединенията между социални 
движения и синдикати (т.нар. social movement unionism), 
по-често срещани в САЩ, Великобритания и Франция.48

През новото хилядолетие обаче синдикатите усещат 
негативния ефект от намаляващото си влияние и спада на 
числеността си, появата на слабо организирани сектори, 
разчитащи на мигранти, влошаването на несигурните тру-
дови отношения и мултикултурния здрав разум. Затова ДГБ 
проявява все по-голям интерес към работата в сектори с 
несигурен труд и трудови мигранти. Организацията оказва 
все повече подкрепа не само за отварянето на границите за 
бежанците през 2015 г.; през последните години в нейните 
рамки се появяват и различни солидарни инициативи, на-
сочени към трудовите мигранти.49 Помощите за бежанци 
отново послужиха за това да се оптимизира интеграцията 
на трудовия пазар с оглед на дефицита на работна ръка, а 
етатистката перспектива на синдикатите продължи да 
затъпява критическия импулс на германския синдикализъм 
по отношение на миграционните политики. Въпреки това 
са очевидни по-интернационалистическият тон на синди-
катите и съответстващите усилия да се солидаризират с 
трудовите мигранти.

Едно от най-впечатляващите доказателства за това 
развитие е нововъзникналата мрежа от центрове за тру-
дово правни консултации в услуга на източноевропейските 
48 Виж например Holgate, J. and Tapia. M. 2018. ‘Fighting Precariousness: 
Union Strategies towards Migrant Workers in the UK, France, and Germany,’ 
in V. Doellgast, N. Lillie, V. Pulignano (eds.) Reconstructing Solidarity: Labour 
Unions, Precarious Work, and the Politics of Institutional Change in Europe. 
Oxford University Press, сс. 189-206.; Tapia, M., Turner, L. and Rocca-Servat, 
D. 2014. ‘Union Campaigns as Countermovements ― “Best Practice” Cases from 
the United Kingdom, France, and the United States,’ in L. H. Adler, M. Tapia, L. 
Turner (eds.) Mobilizing Against Inequality: Unions, Immigrant Workers, and 
the Crisis of Capitalism. Ithaca: Cornell University Press, сс. 15-31.
49 Bergfeld, M. 2017. ‘Germany’s Willkommenskultur: Trade Unions, Refugees 
and Labour Market Integration.’ Global Labour Journal, 8 (1), pp. 80-89.
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несигурно заети работници. Мрежата „Справедлива мобил-
ност“ (СМ) е сред най-важните инициативи (други такива 
са „Труд и живот“ (Arbeit und Leben) и Европейският синди-
кат на трудовите мигранти). СМ е инициатива на ДБ от 
2011 г. и има единайсет центъра из цяла Германия. Финан-
сирани са основно от държавния бюджет, но политическа 
отговорност за тях носи ДГБ. Основната им дейност се 
състои в предоставянето на безплатна подкрепа във връз-
ка с правата, гарантирани от Трудовия кодекс и Кодекса за 
социално осигуряване и то на родния език на мигрантите, 
без да се очаква от тях да се запишат като синдикални чле-
нове. Центровете предоставят съвети по отношение на 
различни социални въпроси, организират обучения и кам-
пании, посещават работните места, за да се заявят и да 
участват в разрешаването на конфликти, и действат в съ-
трудничество с районните синдикални организации и други 
социални дейци. Развитието на центрове за консултации на 
трудови мигранти под шапката на синдикатите отразява 
все по-влиятелния двоен подход на немския синдикализъм, 
който се състои, от една страна, в упражняване на поли-
тическо влияние и регулиране на пазара като организация, 
представляваща своите членове, а, от друга, в подкрепа и 
организиране на работниците за целите на солидарни ко-
лективни действия, разместващи баланса на силите между 
капитала и труда.50

Разговорите ми с Велислава Фирова, българска адвокат-
ка и консултантка за центровете на СМ във Франкфурт 
и Касел, както и с Катарина Фарелман, координаторка на 
селскостопанския сектор за СМ, разкриват няколко важни 
предизвикателства и възможности пред организирането на 
несигурни източноевропейски трудови мигранти в Герма-
ния. Един от основните проблеми е, че поради краткосроч-
ната заетост и враждебните работодатели, е трудно на-
чинание да се достигне до селскостопанските работници. 
Още повече, че работниците, с които синдикалистите се 
срещат, често са наплашени. Фирова е посещавала ферми, 

50 Интервю с Катарина Фарелман, 30.11.2021.
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в които груби бригадири заплашват да извикат полицията 
и разказва: „Хората са наплашени. Те ни казаха „Остави ни 
на мира. Не искаме да си имаме проблеми.“ Ние им отгово-
рихме „Ние сме тук да предложим решения на проблемите 
ви!“. Но от това нямаше смисъл, защото много от хората 
се страхуват и избягват всякакъв контакт.“ Kогато син-
дикалистите се срещнат с работниците по полетата или 
в общежитията им, те имат много малко време за разго-
вори. Затова основната цел на тези срещи е да се съберат 
впечатления за положението на работниците, да се спечели 
тяхното доверие и да се разпространи първоначална инфор-
мация за правата им.

Допълнително предизвикателство пред мрежите, както 
споделя Фарелман, е, че „работниците често се свързват 
с тях или със синдикатите чак когато последната капка е 
преляла чашата, когато освен заплащането под минимална-
та заплата, търпяно години наред, се появяват проблеми с 
общежитията, с враждебността на работодателя, работ-
ният ден стане твърде дълъг или някой бъде уволнен или 
измамен.“ Причината за уволненията и измамите се крие 
в липсата на разрешителни за работа или договори. Тен-
денцията работниците да се обръщат за помощ само ко-
гато стане твърде късно се дължи на това, че те нямат 
представа за трудовия кодекс, работническите права и 
синдикатите в Германия и как те се различават например 
от българските такива. Като цяло ограниченият досег на 
работниците с подобни безплатни консултации и синдика-
ти също игрaе важна роля. Например малцина знаят, че гер-
манските синдикати могат да помогнат работниците да 
получат защита в съда. „Тя [работничка от България] дойде 
при мен и ми разказа за конфликт на работното място и 
аз разбрах, че е необходим адвокат. И тя каза „А! Ама аз 
нямам достатъчно пари за адвокат!“ И тогава трябваше 
да обясня, че синдикатът може да ѝ помогне с делото.“51 
Фирова разказва, че има и всекидневни успехи и изпитва ог-
ромно удовлетворение от подобряването на положението 

51 Интервю с Велислава Фирова, 25.11.2021.
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на  работниците. „Гордея се с това! Много хора се обръщат 
към нас след като веднъж вече сме им помогнали. Те започ-
ват да настояват да подпишат трудови договори и когато 
ги получат ме молят да ги прегледам. Много се радвам, ко-
гато виждам хора, научили, че могат да искат помощ, и каз-
ват, че занапред ще бъдат по-внимателни за правата си“.

Важна задача остава привличането на работниците 
в солидарни мрежи и в синдикати преди да пострадат от 
злоупотреби на работното място. Както казва Фирова: 
„Какво е заплащането? Какво е работното време и кои са 
съответните закони? Какви са разходите ми, какво ще по-
луча след данъци и други удръжки? Ако хората знаят всичко 
това, докато все още са в България, те ще могат да на-
правят информиран избор. Това е много по-добре, отколко-
то да дойдат тук и да се завърнат страшно разочаровани 
в България!“ Затова адвокатката се надява, че в бъдеще 
работниците ще получават достатъчно информация в 
собствените си страни. „Най-добре ще е, ако има инфор-
мационни кампании във всеки голям град в България, така 
че когато обмислям работа в Германия, първо да мога да 
разбера как трябва да изглежда един трудов договор и какви 
са условията за работниците там. Как могат те да бъдат 
подкрепени и защитени и как могат да станат синдикални 
членове.“ Такива събития досега са били организирани спо-
радично, но редовното им провеждане може да предотвра-
ти превръщането на трудовите мигранти в лесно експлоа-
тирана резервна армия на труда. 

Блестящ пример за инициатива, стремяща се да надско-
чи спонтанната и спорадична подкрепа, е специалното пред-
ложение сезонните работници да се присъединят за едного-
дишно членство в IG BAU (Синдикат на строителството, 
земеделието и околната среда). Проектът, започнал през 
2020 г., цели да намали прага за членство в синдиката, от-
читайки особените потребности на сезонните работници. 
Синдикатът предлага правна защита срещу работодате-
лите от първия ден на членството, подкрепа за стачки, а 
също и консултации на родните езици на  работниците. В 
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допълнение, годишният членски внос, който обикновено е 
процент от заплатата на работника, в този случай е изгод-
но фиксиран на 147,60 евро за земеделски и 187,20 евро за 
строителни работници.52 Като се има предвид, че работа-
та на терен (outreach work) е ресурсоемка, а правните раз-
ходи – високи, програмата едва ли успява да покрива опера-
тивните си разходи, но подчертава солидарния ангажимент 
на синдиката към трудовите мигранти, като същевремен-
но се опитва да ги спечели и като редовни членове.53 Докато 
сред основните предизвикателства отново е разпростра-
нението на идеята за синдикализация сред работниците, 
моделът за гъвкаво и нископрагово членство в синдиката, 
което отчита специфичните нужди на трудовите мигран-
ти, е решителната стъпка напред, която само можем да се 
надяваме ще бъде подета и от други секторни организации.

Според Фалерман и Фирова, предизвикателствата в 
секторите, задвижвани от експлоатацията на трудови-
те мигранти и в частност селското стопанство, както 
и ограничените ресурси за организирането на тези работ-
ници показват, че синдикатите не разполагат с панацея за 
подобряване на ситуацията. Въпреки това и двете синди-
калистки подчертават, че се разгръща обещаващ процес на 
обучения и организация на трудовите мигранти, синдика-
тите и мрежите за подкрепа са по-активни, а също така се 
отбелязва и значителен ръст на международните акции и 
сътрудничеството с източноевропейските синдикати. Те 
наблягат на факта, че неправителствените организации и 
активистите на терен в страните по произход са важни за 
връзката с работниците и разпространението на информа-
цията за солидарните инициативи. 

От една по-широка перспектива става ясно, че инова-
тивните програми за членство в синдикатите и мрежите 
за съдействие и консултации сами по себе си няма да раз-
решат основните проблеми като огромните различия в за-
плащането и неравното разделение на труда в рамките на 
52 IG BAU. 2021. Jahresmitgliedschaft für Wanderarbeitende. igbau.de. 
https://igbau.de/Jahresmitgliedschaft.html.
53 Интервю с Катарина Фарелман, 30.11.2021.

https://igbau.de/Jahresmitgliedschaft.html
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ЕС, както и пропастта между пространствата на произ-
водство и възпроизводство, характеризиращи режима на 
европейската свобода на движение. За тази цел е също така 
наложително постигането на транснационална възходяща 
конвергенция в стандартите, достойни нива на заплащане 
и по-силно транснационално представителство на труда в 
целия ЕС. Естествено такива трансформиращи мерки няма 
да бъдат спуснати като подарък от благосклонните елити, 
а изискват промяна на баланса на силите между капитала и 
транснационалния труд, което може да бъде резултат от 
синдикализацията и солидарността между работниците. В 
този смисъл, мрежата на „Справедлива мобилност“ и ини-
циативите на IG BAU са първата, но безценна стъпка в тази 
посока, уверяваща работниците: „ние сме на ваша страна, 
не сте сами.“54 Така че най-сетне работещите, които сла-
гат храната по масите на европейците, на свой ред да по-
лучат полагащото им се.

Превод от английски език 
Мадлен Николова, Жана Цонева, 

редакция Огнян Касабов

54 Интервю с Велислава Фирова, 25.11.2021
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