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Дисертационният труд е с общ обем 210 стандартни страници 
и има следната структура: въведение, три глави, заключение и изводи, 
библиография и приложения. Онагледен е с 45 таблици и 24 фигури.

Библиографията обхваща 230 литературни източника, от кои-
то 94 на кирилица, 136 на латиница и 46 са интернет ресурси.

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на 
Разширен катедрен съвет на катедра „Медицинска психология, Соци-
ални дейности и Чужди езици“ в Медицински факултет на Тракийски 
университет, Стара Загора на 25.01.2022 г.

Публичната защита на дисертационният труд ще се проведе 
на 07. 06. 2022 г. от 12,00 часа в Медицински факултет на Тракийски 
университет, Стара Загора, Катедра „Медицинска психология, Соци-
ални дейности и Чужди езици“, зала 56.

Материалите по защитата на дисертационния труд са на 
разположение в Научен отдел на Медицински факултет, гр. Стара 
Загора, ул. „Армейска“ №11, стая №18.
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Обща характеристика на дисертационния труд
Актуалност и значимост на проблема1. 
Бежанската криза от 2015-2016г., върху която е фокусът 

на дисертационната разработка,, е най-голямата и проблематична 
за Европа след Втората световна война.

В пика на бежанския поток и в годините след това, 
Европа е изправена пред сблъсъка между основоположните си 
ценности на солидарност и хуманност и страховете от пробив 
на границите й, загуба на идентичност и чувсто на несигурност. 
Западна Европа е разтресена от протести за и против бежанците. 
По-консервативните държави от Източна Европа, в това число 
и България, демонстрират осезаемо разминаване между 
официалните политически позиции, които се опитват да откликнат 
на призива от Брюксел за солидарност и все по-враждебно 
настроените към чужденците обществени настроения.

Повече от пет години след пика на бежанската криза про-
блемът продължава да е актуален. Дългосрочните анализи на 
миграционните потоци сочат ясно очертаваща се тенденция на 
засилване на насилствената миграция и всяко разклащане в го-
рещите конфликтни точки заплашва да предизвика нова вълна на 
масова миграция. 

До този момент ЕС не успява да въведе нова рамка за уп-
равление на миграцията и дилемата сигурност-солидарност е 
ярка разделителна линия между държавите членки.

Темата, остава значима и актуална за България, поради 
позицията на страната ни като граница на ЕС, която е уязвима на 
мигрантски натиск. 

Въпреки значимостта си, така формулираният проблем не 
е достатъчно изследван както в Западната, така и в Българската 
литература.

Цел и задачи на дисертацията2. 
Изследването на бежанския проблем през новите дина-
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мики на дилемата сигурност-солидарност е целта на настоящата 
дисертационна работа.

За постигане на тази цел, анализът на настоящата дисер-
тационна разработка е организиран около решаването на следни-
те задачи: 

• Обзор на геополитическия контекст и произтичащите 
от него релевантни социо-политически тенденции, които влияят 
върху смислите и разбирането на основните понятия и концеп-
ции; 

• Разглеждане на основните понятия, свързани с миграци-
ята и бежанската криза и обзор на нормативноправната регула-
ция на правата на бежанците в международното и българското 
национално право;

• Представяне на концепциите за „сигурност“ и „солидар-
ност“, техните измерения според основните теоретични школи, 
промените, възникнали в разбирането им и основните фактори, 
които им влияят;

•Анализ на бежанския проблем през специфичното про-
явление на дилемата сигурност-солидарността в по-тесния кон-
текст на съвременното българско общество:

Преглед на контекста на глобалните миграционни про-o 
цеси и тенденции и измеренията на бежанската криза 
от 2015-2016г. на европейско и национално ниво;
Анализ на специфичния характер на проявлението на o 
сигурността и солидарността на пресечната им точка с 
масовата миграция и в частност, бежанската криза;
Анализ на основни фактори, които влияят върху прио-o 
ритизацията на сигурността и предпоставки за проява 
на солидарност към бежанците в контекста на българ-
ското общество.

• Провеждане на емпирично изследване на ценностите и 
нагласите на социалните служители в България към бежанците 
през дилемата сигурност-солидарност. Изследването е базирано 



5

на Европейското изследване на ценностите. 
Изследователски методи3. 
• Теоретичен анализ на литературни източници, кореспон-

диращи с темата на дисертационния труд. 
• Анализ на нормативните – международни, европейски, 

национални – документи относно понятията, свързани с мигра-
цията, човешките права и механизмите за справяне и координи-
ране на бежанския поток.

• Контент-анализ на научни изследвания, свързани с кон-
цепциите за солидарността и сигурността.

• Изследване на най-важните показатели, съотносими към 
целта на дисертацията - солидарност, сигурност и нагласи към 
мигрантите/имигрантите/бежанците, както и редица допълни-
телни фактори на влияние, чрез Методиката на Европейското из-
следване на ценностите.

• Методи на статистическа обработка на получените ре-
зултати с Microsoft Exel и SPSS. Данните са въведени и обрабо-
тени в IBM SPSS Statistics 19 с използване на описателна ста-
тистика, регресионен анализ, с използван коефициент β, t-тест 
на Стюдънт Фишер, с използвано ниво на значимост за нулева 
хипотеза Р>0,05.

Кратко изложение и резултати4. 
В съответствие с формулираната цел и задачи на дисерта-

ционната разработка е избрана логическата структура на анализа, 
който тя съдържа. Дисертацията е организирана в три глави, като 
първа и втора глава представят теоретичната част на изследване-
то, а трета глава съдържа неговата емпирична част. Приложена 
е библиографска справка на използваната литература, списък на 
таблиците и фигурите, представящи изследването.

Съдържанието на дисертационния труд е както следва:
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ПЪРВА ГЛАВА.  КОНТЕКСТ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
В първа глава анализът е организиран около обзора на ге-

ополитическия контекст и социално-политическите тенденции, 
както и извеждането на основните понятия и концепции, реле-
вантни към темата на дисертацията. Дефинирани са понятията, 
свързани с миграцията и бежанската криза според документите 
на международното и национално право и изведен концептуал-
ния профил на сигурността и солидарността. 

1.1. Геополитически контекст и социално-политически 
тенденции

Oсновните релевантни тенденции в динамичния геопо-
литически контекст от последните деситилетия са:

• Разместването на геополотическите плочи и отслабва-
не на международното право. Преминаването от еднополюсен 
към многополюсен модел на влияние проблемът с ефективното 
прилагане на международното право и санкциониране на нару-
шаването му се задълбочава още повече. 

• Кризата на неолиберализма и свързаните с него нега-
тивни последици. Задълбочава се социалното неравенство, уве-
личава се индивидуализацията, разрушаването на социалната 
държава, намаляването на средната класа и заместването й с 
нов вид социална класа - прекариат.

• Засилването на консервативни и националистически 
позиции. Тенденции за възход на консервативни партии, отри-
чане на мултикултурализма и толерантността в полза на „тради-
ционните ценности“ и извеждането на „другите“ като източник 
на икономически, политически и социални проблеми.

Взети заедно, тези тенденции на дълбоки и динамични 
промени очертават една обща среда на несигурност. Този кон-
текст е важен, тъй като несигурността е фон, на който основни-
те понятия за тази дисертация – миграция, солидарност, сигур-
ност, придобиват нови смисли. 
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1.2. Международноправна и националноправна характерис-
тика на понятията, свързани с миграцията

Дефинирането на понятията, свързани с миграцията и 
релевантни към бежанската криза и съответно към целите на 
дисертацията, изисква обръщане към документите на междуна-
родното и националното право и поставянето им в в по-широк 
контекст. 

Основните документи на Международното бежанско 
право са Конвенцията за бежанците от 1951 г. (Женевска кон-
венция) и Протоколът за статута на бежанците от 1967 (Ню 
Йоркски протокол). Главният съблюдателен орган за спазване 
на двата документа е Върховния Комисариат за Бежанците на 
ООН (ВКБООН). 

Съвременното българското законодателство е в синхрон 
с европейското и международно право.

Женевската конвенция и синхронизираното с нея бъл-
гарско законодателство дефинират понятието бежанец и дават 
основните характеристики на бежанците:

• Намират се извън родната си страна или страната, в ко-
ято живеят постоянно;

• Имат основателен страх от преследване заради раса, ве-
роизповедание, национална принадлежност, членство в социал-
ни или политически групи;

• Не могат или не желаят да се ползват от закрилата на 
своята държава или не искат да се върнат там поради страх от 
преследване.

Един от проблемите за защита правата на мигрантите 
произтича от самото опредление за „бежанец“ в Женевската 
конвенция и съответно в българското законодателство. Конвен-
цията поставя ограничение – защитава хора, които са признати 
като бежанци, което по правов път би означавало хора, на кои-
то вече е даден бежански статут. В този смисъл, по времето на 
транзита си към своята крайна дестинация, мигрантите не са 
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зашитени от Женевската конвенция. Именно затова ВКБООН 
призовава да се използва термина бежанец преди да бъде 
официално даден статут на бежанец. 

В дисертацията подробно са разгледани други близки 
понятия, някои от които се използват често в публичното прос-
транство, както и разликите между тях и определението за бежа-
нец. Това са понятията - мигрант, имигрант, емигрант, икономи-
чески имигрант, търсещ убежище, насилствено разселени лица, 
вътрешно разселени лица, нерегулярен/незаконен мигрант. В 
по-тесния контекст на бежанската криза от 2015-2016г. от-
насяме приложенията на понятията към хората, обект на ди-
сертацията, именно идващите предимно от Близкия Изток и 
Африка, които влизат в България с цел търсене на убежище 
или достъп към Западна Европа. За целите на тази дисертаци-
онна работа ще ги наричаме бежанци, мигранти или търсещи 
убежище. 

Също така, Международното право на човешките права 
предоставя по-всеобхватна защита на мигранти, независимо от 
националност или законов статут: Универсалната декларация 
за човешките права от 1948г., Международния ковенант /пакт/ 
за граждански и политически права, Конвенцията за правата на 
детето, Конвенцията срещу изтезания и жестоко, нехуманно или 
унизително отношение или наказания, Европейската конвенция 
за човешките права, Харта на основните права на ЕС 

Основните права и протекции по отношение на мигран-
тите, кодифицирани в тези документи на Международното пра-
во са: право да търсиш убежище, принцип за забрана на прину-
дително отвеждане, експулсиране или екстрадиране към държа-
ва, в която съществува сериозен риск от преследване, осъждане 
на смърт или подлагане на изтезание или на друго нечовешко 
или унизително отношение или наказание, забрана на изтеза-
ния, нехуманно и унизително третиране, равенство и недиски-
риминация, право да напусне страната.

Ефективност на тези права и протекции, заложени в 
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Международното право, обаче зависи от механизмите, които 
държавите и международните общности са поставили за тяхно-
то приложение. 

Механизми на ЕС и международната общност
На общностно ниво, ЕС разполага с редица механизми 

за справяне и координиране на бежанския поток. Някои от тях 
като Дъблински регламент от 2013 (Трета Дъблинска регу-
лация), предшестват бежанската криза от 2015-2016г., други са 
създадени именно в отговор на тази криза, като сделката между 
ЕС и Турция от 2016г., Глобален пакт за безопасна, организира-
на и законна миграция (подписан ноември 2018г.) и Новия пакт 
за миграцията и убежището на ЕС (2020).

От всички решения единствено, критикуваната и проти-
воречива на международното право, сделка с Турция успява да 
купи спокойствие на ЕС и държавите членки.  Неуспехите на 
ЕС и международната общност да договорят обща рамка, бази-
рана на солидарност и сътрудничество са показателни за тен-
денциите които вече разгледохме – времената на силата на 
международното право и широкото международно сътруд-
ничество вече отминават.

Докато понятията свързани с миграцията са кодифици-
рани в международното и национално право, то другите две 
концепции са много по-сложни и променливи

1.3. Концептуален анализ на понятията сигурност и соли-
дарност 

Сигурността в дискурса на политическите концепции
През последните три декади изследването на сигурнос-

тта се превръща в много по-разностранно научно поле. Поставя 
се въпросът за видовете сигурност, като се гради над традици-
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онното разбиране на сигурността като държавна (национална) 
сигурност, фокусирана върху политико-военни заплахи. От 
една страна, понятието се разширява като към потенциални-
те заплахи се прибавят проблеми на икономиката, екологията, 
културно-социалната сфера, човешките права и миграцията. От 
друга страна, се задълбочава с изследване на сигурността на 
индивида, така наречената човешка сигурност и международна 
и глобална сигурност и идеите на конструктивизма и школата в 
Копенхаген.

Разносттранността на полето на сигурността изисква 
да я разгледаме като политическа концепция т.е като структу-
ра от значения, съставени от редица компоненти. За тази цел 
използваме концептуалната рамка за анализ на политическите 
концепции на Freeden, както е приложена от А. Hammerstad. В 
съответствие с тази рамка на анализ са изведени константни 
компоненти – общи между всички школи и изследователи на 
сигурността и квази обстоятелствени компоненти, които до-
бавят допълнителни нюанси и допълват анализа.

• Константни компоненти - Идеята за заплаха и запла-
хата към нещо много високо ценено и обичано; Екзистенциал-
ната природа на заплахата, която е придружена с представа за 
извънредност, неотложност, нужда и изключителност.

• Квази-обстоятелствени компоненти - Сигурността 
в йерархията на ценностите; Референтни обекти (чия сигур-
ност?); Сфери на изучаване и ниво на анализ; Кооперативна и 
всеобхватна сигурност.

Анализът на тази дисертация е приобщен към разбира-
нето на сигурността като съвкупност от компоненти, като се 
фокусираме върху тези, релевантни към темата – наличие на 
екзистенциални заплахи към високо ценени обекти (ценности 
или материални блага), мястото на сигурността в йерархията на 
ценностите и разграничението между видовете сигурност, съ-
ответните референтни обекти и ниво на анализ (индивидуално, 
национално или международно).
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Както е видно от обзора на концепцията за сигурността, 
има голямо значение дали даден проблем ще бъде представен 
като обект на сигурността или ще бъде обсъждан като обикно-
вен политически проблем. Как проблемите могат да бъдат кон-
струирани като обекти на сигурността, изискващи извънредни 
мерки, е обект на интелектуален дебат и сравнително нова въл-
на в изучаването на сигурността – конструктивизма и теорията 
за секюризация. 

Секюризация – нова рамка за анализ на анализ на сигур-
ността

Секюризацията - процес, при който проблемите преми-
нават от състояние на политизиране към състояние на екзис-
тенциална заплаха, предоставя и нови начини за третиране на 
заплахите. Преди работата на основоположниците на теорията 
- Buzan, Waever и De Wilde и последвалите ги разработки над 
сигурността и секюризацията, заплахате се схващат по-скоро 
като даденост и обективно състояние на средата на сигурност 
на заплашения. В новата рамка на анализ на сигурността, за-
плахата се разглежда преди всичко като субективен продукт, акт 
на езика и езиков феномен. Така разгледани, като породени от 
дискурсивни практики, проблемите на сигурността и заплахите 
губят своя обективен характер.

Теории на солидарността
Солидарността е не по-малко комплексно понятие. Имен-

но поради неговата сложност има тенденция изследователите 
на солидарността да възприемат минималистична дефиниция 
на термина. Поради това, че емпиричното изследване на тази 
дисертация се базира на въпросника на Европейското изслед-
ване на ценностите (ЕИЦ), за целите на този труд докторантът 
се приобщава към минималистичната дефиниция на солидар-
ността, най-близка до въпросите на ЕИЦ. Това е разбирането за 
солидарността като желание за подобряване на условията на 
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живот на други хора. 
Като сложно понятие солидарността може да бъде про-

явена в различни видове, категоризирани според няколко изме-
рения. Без претенция за изчерпателност, ще използваме анали-
тична рамка, която според докторанта най-точно категоризира 
видовете солидарност, релевантни към контекста на бежан-
ската криза. Според тази рамка на анализ ще направим разгра-
ничение между три измерения на солидарността 1)  Релацион-
но измерение (базирано на това какви взаимовръзки пораждат 
солидарност), 2) Мотивационно измерение (какво мотивира 
солидарността) и 3) Пространствено измерение (до колко вза-
имовръзките и мотивациите могат да бъдат „разтегнати“ отвъд 
определени граници). Видовете солидарност могат да бъдат ка-
тегоризирани според тези измерения както следва: 

• Релационно измерение: Социална, политическа и 
гражданска солидарност, Формална и неформална солидарност, 
Доброволна и задължителна, Позитивна и негативна;

• Мотивационно измерение: Алтруистична и пресмет-
лива солидарност; 

• Пространствено измерение: Общностна, национална 
и глобална солидарност.

Какви форми на проявление и практики ще приемат съ-
ществуващите видове солидарност и кой вид солидарност ще 
бъде проявена в определен контекст зависи от редица предпос-
тавки. Общо можем да ги разделим на социо-икономически, 
идеологически и личностни.
Социо-икономически предпоставки - неравенство, мултикул-
турализъм (разнородност и хетерогенност на обществото), кон-
куренция и разделение на обществото, разпад на социалната 
държава – всички влияят по-скоро негативно върху проявите на 
солидарност.
Идеологически предпоставки – дискутира се несъвместимост-
та на концепцията на солидарността с политическата филосо-
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фия на неолиберализма.
Личностни предпоставки - обзор на изследванията на соли-
дарността ни позволява да изведем следните предпоставки за 
очертаване на солидарния кръг: идентификация, склонност 
към емпатия и доверие. 

Идентификацията е една от най-важните предпоставки 
за солидарност.  Основополагащите факторите за изграждането 
на обща основа за идентификация могат да се обобщят както 
следва: Религия и вероизповедание, Принадежност към опреде-
лена нация (народ), Национално съзнание и идентичност, Общ  
интерес и общи ценности.

Склонност към емпатия - означава да бъдеш засегнат 
или повлиян от индивидуалната ситуация на другия, или най-
малкото да си склонен да бъдеш повлиян. За основно условие 
за склонността към емпатия се счита желанието да научиш и 
намериш повече информация за другия. 

Доверие – може да съществува между хора, които никога 
не са се срещали, ако присъстват други предпоставки за соли-
дарнотст като - общ интерес, идентификация и склонност към 
емпатия.

Обща идея в изследването на предпоставките за соли-
дарност е акцентът върху дълбоката взимосвързаност на усло-
вията за солидарност – споделения интерес, ценности, иденти-
фикация, които от своя страна са предпоставки за развитието на 
предразположеност към емпатия и доверие. 

Солидарност в условия на глобализация
Когато обаче, идентификацията не е възможна, друг вид 

солидарност, особенно релевантна към темата на дисертация-
та, е така наречената космополитна солидарност. Тя е базирана 
на идеите на космополитизацията, според които политическа 
принадлежност, основана върху държавен суверенитет и тери-
ториална цялост е сложена под въпрос от глобализацията. Чрез 
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глобализация „отвътре“ в националните държави, проблеми от 
глобално естество стават част от локалното всекидневие. Част 
от тези процеси е космополитна солидарност, която позволя-
ва формирането на общности отвъд националните, класови и 
етнически граници. За нея са необходими допълнигелни пред-
поставки:

• Стратегия на сантименти (емоции) - фокусирана вър-
ху чувства, емоционалност, капацитет за емпатия и стратегия 
на справедливост, базирана на дълга да помагаме на жертви на 
несправедливост

• Глобализираните медийни картини и глобални со-
циални движения, които създават глобална общност със спо-
делени ценности; Според някои теории, мултикултурализма 
също предпоставя космополитна солидарност, тъй като в мул-
тикултурните съвременни държави е по-трудно да се определи 
кой принадлежи и кой не.

• Пост-материални ценности - превес на ценности, кои-
то отиват отвъд физическа и икономическа сигурност. Такива са 
ценности, които приоритизират свобода на себеизразяване, ав-
тономия, еманципация, равенство и личностностно развитие. 

• Ролята на институциите („космополитен авантгард“) 
– силни междуправителствени и неправителствени организа-
ции, които да създават споделени цели и ценности.

Този анализ предоставя отправна точка за изследването 
на измеренията на бежанската криза и как сигурността и соли-
дарността са осмислени и си взаимодействат на пресечната им 
точка с миграцията. 

ВТОРА ГЛАВА. Миграция, сигурност и солидарност

Втора глава започва с осмислянето на спецификата на 
бежанската криза от 2015-2016г. през извеждане на по-широкия 
контекст на глобалните миграционни тенденции и вписващите 
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се в него измерения на кризата в Евопа и България. След това, 
анализът преминава към разглеждането на бежанския проблем 
през специфичното проявление на дилемата сигурност-солидар-
ността в съвременното българско общество, като търси отговор 
на следните въпроси: Какви фактори определят приоритизация-
та на сигурността над други ценности? Какви видове солидар-
ност към бежанците са възможни и какви предпоставки трябва 
да са налице, за да бъде тази солидарност проявена в контекста 
на българското общество? Какъв е специфичния характер, кой-
то бежанската криза придава на дискурсите на сигурността и 
солидарността? 

2.1. Глобални, общностни и национални измерения на миг-
рацията

Европейската бежанска криза от 2015-2016г. е част от 
глобалната тенденция за увеличаване на насилствената мигра-
ция през последната декада. Кризата е представена чрез коли-
чествено измерение на три основни показателя и през подходите 
на различните европейски държави, включително и България. 

Количествени измерения на кризата в европейския кон-
текст се изразяват в рязко увелиение на: незаконните влизания 
(1.8 милионa влизат в Европа през 2015г.), исканията за дава-
не на убежище (2.5 милиона молби за убежище в Европа през 
2015 и 2016г.) и незаконно пребиваващите в Европа (над 2.2 
милиона през 2015г.).

Спецификата на подхода на държавите към мигрантска-
та криза зависи от тяхната позиция като външни граници/вход-
ни врати към ЕС, транзитни държави и приемни страни/крайни 
дестинации. Входните врати обикновено поемат най-голямата 
първоначална тежест на мигрантския поток, но рядко са пред-
почитана крайна дестинация за мигрантите. Транзитните дър-
жави имат за главна цел да не допуснат миграционния поток на 
своя територия, или ако той вече е проникнал, да го улеснят да 
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я напусне по-бързо, за да се отправи към крайната дестинация. 
Обработването на заявления за статут и интеграцията са основ-
ни цели на държавите дестинации, които също имат интерес да 
забавят и разредят миграционния поток.

Що се отнася до България, страната ни е със смесен 
статус – от една страна, външна граница на ЕС, а от друга, тран-
зитна държава. У нас се отчита увеличение по същите коли-
чествените показатели като Европа - рязко се увеличават броя 
мигранти, които пресичат границите (на вход и изход) незакон-
но и значително нараства броя на исканията за даване на убе-
жище. Въпреки географското си положение, по редица причини 
България остава встрани от основния маршрут на бежанския 
поток и мигрантския натиск е по-слаб в сравнение с други стра-
ни външни граници и Европа като цяло. През 2015г. в България 
влизат поне 30 000 мигранта, което е около 3% от общия брой 
за целия ЕС и е значително по-малко от данните за Гърция, в 
която за същата година са влезли 821 хиляди души. Подадените 
в България молби за закрила през 2015 и 2016 представляват 
около 1,5% от тези в целия ЕС. Също така високият процент 
прекратени производства за молби за убежище, незапълненият 
капацитет на бежанските центрове и ниския брой на бежанци 
регистрирани към бюрото по труда, индикира статуса на стра-
ната ни като транзитна държава за мигрантския поток.

Независимо от различните позиции на държавите към 
мигрантската криза, като обща тенденция се очертава липса-
та на координация на Европейско ниво и консенсус за обедини 
действия. Резултатът е хаос, импровизации и постоянна смяна 
на правилата в отделните страни членки, особено в пиковите 
месеци на кризата. Още повече, много от страните приемат вре-
менни извънредни закони и обичайните правила на Шенген, 
Дъблинската регулация и международното право са пренебрег-
нати. Тази хаотичност и постоянно сменящи се правила усилва 
всеобщото усещане за кризистност и несигурност както у голя-
ма част от Европейското население така и при самите мигран-
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ти. Действията на европейските държави и неуспехът на ЕС да 
наложи рамка на солидарност, както в пика, така и в годините 
след масовия бежански поток, са показтелни за фокуса върху 
сигурността в кризистна ситуция. Този превес на сигурността 
над солидарността се засилва още повече в годините след бе-
жанската криза и когато мигрантския натиск отново се усилва 
на гръцко-турската граница в началото на 2020г. 

Може да бъде обобщено, че на фона на дългосрочната 
глобална тенденция за увеличаване на насилствената миграция 
и на хаотичната и извънредна обстановка в Европа в пика на 
бежанската криза, България е страна от транзитен тип, която 
не е изложена на голям мигрантски натиск, в сравнение с други 
държави. В този контекст следва да се разгледат процесите, ко-
ито определят динамиката на дилемата сигурност-солидарност 
на пресечната точка с миграцията и бежанския проблем. 

2.2. Сигурност, солидарност и миграция

Сигурността и бежанската криза
Основен въпрос при разглеждането на проблема за бе-

жанските потоци през дискурса на сигурността и солидарност-
та е дали мигрантите са възприемани като жертви на несигур-
ност или заплаха за сигурността. Кой образ надделява зависи от 
определени фактори и предпоставки.

От гледна точка на образа на бежанците като заплаха и 
приоритизация на сигурността са изведени три основни факто-
ра на влияние. Анализирано е и тяхното проявление в българ-
ския контекст.
 

Растяща несигурност1)  (или усещане за несигурност). Този 
фактор е изразен на няколко нива - от общата световна поли-
тико-икономическа обстановка, през спецификата на българ-
ската икономическа и политическа нестабилност, породена от 
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периода на преход  до конкретния Европейски контекст на хаос 
и несигурност по време на бежанската криза. В разгледаната 
обстановка през 2015-2016г., в която правилата се менят от ден 
за ден и държавите са готови да затворят границите си и да пре-
насочат мигрантския поток, всеобщото усещане за кризистност 
и несигурност се пренася и към страни като България, които 
не са силно засегнати от кризата. Именно това положение на 
постоянна готовност и нервно очакване „да бъде залята от бе-
жанци“, както  и разпространената от медиите обща представа 
на кризистност в Европа, създава амплифицирано усещане за 
несигурност и тревожност в България. 

Ключови събития2) , които влияят на общественото мнение. 
Характерно за бежанската криза от 2015-2016г. е че определени 
събития накланят медийния и обществен дискурс в различни 
посоки. Моменти като  публикацията на трагичната фотография 
на удавеното три годишното дете Айлан Курди накланя дискур-
са към позицията на бежанците като жертви, както и към евро-
пейските ценности на солидарност и хуманност. Много повече 
са обаче, събитията, които обръщат фокуса към негативния об-
раз на бежанците и тяхната позиция като заплаха за сигурнос-
тта, включително и терористична заплаха. Такива събития, от-
разени и запомнени с ярки медийни картини са терористичните 
атентати в Париж, кражби и сексуалните нападения в Кьолн, 
сблъсъците с мигранти на унгарската, гръцката и македонска 
граници, както и различни примери на насилие и агресия от 
страна на ислямисти и на мигранти в различни европейски гра-
дове и в бежански лагери (включително и бунта и размириците 
в бежанския център в Харманли през ноември 2016г.).

Секюризация3)  на бежанската криза. За да се провери дали 
проблемът с мигрантите е предмет на секюризация, т.е. е кон-
струиран като екзистенциална заплаха, се използва рамката на 
анализ разработена от Buzan, Waever и De Wilde. Според тази 
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рамка се разглеждат четирите елемента на секюризацията: ек-
зистенциална заплаха, референтния обект (това, което е застра-
шено от екзистенциалната заплаха), секюризиращо действащо 
лице (което привлича внимание към заплахата) и публиката. В 
резултат на този анализ, е изведено обобщението, че бежанска-
та криза и бежанците са видени като екзистенциална заплаха 
към много ценени блага - българската културно-национална 
идентичност, етническия и религиозен баланс в страната, фи-
нансовата система и социалната държава и националната и лич-
на сигурност. Секюризиращите действащи лица (политици и 
медии) преобладаващо привличат внимание към образа на бе-
жанците и мигрантите като заплаха, а публиката на българско-
то общество е особено възприемчива към това секюризаирано 
представяне на бежанския проблем и чувствителна към образа 
на заплашителния чужденец. В този контекст имиграциата, не в 
своята цялост, а в часта на мигрантите, идващи от Близкия Из-
ток и Африка могат да бъдат представени като екзистенциална 
заплаха и предмет на секюризация. 

Анализът на тези три фактора сочи, че по отношение на 
бежанската криза, в българското общество има условия защитата 
на сигурността да бъде приоритизирана над солидарността. За да 
се допълни анализа, също е необходимо да се изследва образа на 
бежанците като жертви и измеренията на солидарността.

Солидарността и бежанската криза
Подобно на сигурността, солидарността също е ком-

плексно понятие, чийто изражения са повлияни от икономи-
ческите, политически и социални условия в обществото и спе-
цификата на ситуацията в която се проявява. Идеологически, 
социо-икономически и личностни предпоставки детерминират 
какъв вид солидарност би могъл да се прояви (или съответно да 
не се прояви) в обществото и под какви форми. Тези предпос-
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тавки са анализирани в специфичния контекст на бежанската 
криза и българското общество.

Идеологически предпоставки.  Характерът на българ-
ския преход, определен като неолиберален, влияе негативно 
върху сигурността.

Социо-икономически предпоставки. Част от послед-
ствията на неолибералния и „шоков“ характер на прехода са 
редица социо-икономическите предпоставки, оказващи нега-
тивно влияние върху солидарността. България отбелязва най-
високите нива на икономическо неравенство в ЕС, съчетано със 
слаби и неефективни системите за социална сигурност (здра-
веопазване, образование и социално подпомагане). Тези факто-
ри обуславят дълбоки разделения в обществото, което от своя 
страна влияе негативно върху солидарността. Що се отнася до 
мултикултурализма, в България той не е изразен до такава сте-
пен както в САЩ и Западна Европа. 

Личностни предпоставки. Една от най-важните лично-
стни предпоставки – идентификацията е повлияна от опитът 
на Европа и България с бежански вълни и профила на бежа-
нците, влизащи в България през 2015-2016г. За Европа бежан-
ската вълна от 2015-2016г. не е предизвикана, т.е. нежелана е 
и също така е недопустима –новодошлите принадлежат към 
друг „цивилизационен код“. В случая на България страната ни 
има значителен опит с масови бежански потоци, но той не е 
релевантен към последната бежанска вълни. За първи път бежа-
нците не са българи или нации, културно и ценностно близки 
до нас. Профилът на бежанците, влизащи в България през 2015-
2016г. – главно идващи от Сирия, Ирак и Афганистан, предимно 
младежи и млади мъже, между 14 и 34 години с нисък образо-
вателен ценз – ги определя като културно и социално отдалече-
ни от българското общество. Важна част от другата личностна 
предпоставка - склонността към емпатия е желанието да се 
потърсят и разберат информация и факти за условията на живот 
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на другите. Според изследване на ВКБООН България и БАН 
информираността на българите за бежанците е на много ниско 
ниво и повечето българи никога не са общували с бежанец. По-
следната личностна предпоставка – доверието е още по-тясно 
обусловена от идентификацията. 

Анализът на предпоставките за солидарност позволява 
обобщението че, от една страна, идеологическите и социо-ико-
номически предпоставки влияят по-скоро негативно върху со-
лидарността, а от друга страна, в българското общество липс-
ват личностни предпоставки за солидарност към бежанците. 
Следователно, по отношение на бежанците в българското об-
щество няма предпоставки за проява на социална солидарност 
(базирана на споделени характеристики, сходства и близост) и  
пресметлива солидарност (мотивирана от грижа за собствения 
интерес). 

Позиция на мигрантите като жертви, обаче предполага 
прояви на политическа солидарност (насочена срещу неспра-
ведливост), както и алтруистичната солидарност, (базирана на 
морален дълг към тези, в неравностойно положение). Поради 
другостта на бежанците се добавя условието, че тези видове со-
лидарност трябва да се проявят на глобално ниво. т.е. нужен 
е анализ на условия за космополитна солидарност, защото тя 
може да се пренесе от тесните кръгове на общността и нацията 
към по-широк солидарен кръг, обхващащ тези от друг цивили-
зационен код. Изследването на условията за космополитна со-
лидарност към бежанците в България може да бъде обобщено 
както следва:

• Наблюдаваме тенденция на забавяне на процесите 
на глобализация и възход на национализма, създаваща не-
благоприятна среда за космополитна солидарност и увеличва 
негативната солидарност, обединена около общ враг. 

• Взаимосвързани с национализма и съответните поли-



25

тически партии и движения са и процесите: делегитимация 
на бежанците (слага се под съмнение дали наистина бягат от 
война и насилие) и  „адиофоризация“ на проблема (квали-
фицирането на мигрантите като „неистински бежанци“, служи 
като оправдание да ги поставим отвъд областта на моралната 
отговорност, състраданието и загрижеността). Тези процеси за-
трудняват солидарността, мотивирана от морален дълг и борба 
за справедливост.

• Спецификата на българското общество също създава 
неблагоприятна среда за космополитна солидарност – по-скоро 
хомогенно население, със смесен културен модел (материали-
стични и постматериалистични ценности) и слаб потенциал за 
самоорганизация на доброволчески инициативи на солидар-
ност. Още повече, в небалансирания български медийния 
дискурс преобладава образ на бежанците като заплаха. 

• ЕС също не успява да наложи ефективна институцио-
нална рамка за космополитна солидарност. 
Анализът на предпоставките и условията в контекста на българ-
ското общество показва, че проявата и на социална и на космо-
политна солидарност към бежанците е малко възможна. От една 
страна, бежанците са твърде различни и отдалечени от българи-
те като религия, култура, история, традиции и ценности, за да 
са обект на социална солидарност. От друга страна, редица про-
цеси, които текат на глобално, регионално и национално ниво, 
както и спецификата на българското общество, политическия и 
медиен дискурс, обуславят липсата на условия и мотивация за 
космополитна солидарност, която може да се отнесе към хора, с 
които нямаме нищо общо. 

В хода на анализа се установи, че в контекста на българ-
ското общество образът на бежанеца като заплаха домини-
ра над представата за него като жертва. На лице са условия 
за приоритизация на сигурността над други ценности, но няма 
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предпоставки за проява на солидарност към бежанците. Бази-
райки се на теоритичния анализ тази динамика на дилемата си-
гурност-солидарност може да бъде обяснена от: 

• Разширен дискурс на сигурността и стеснен дискурс 
на солидарността. Бежанската криза придава специфичен ха-
рактер на проявлението на солидарността и сигурността като се 
очертават тенденции за разширен дискурс на сигурността и сте-
снен дискурс на солидарността. От една страна, разширената 
концепцията на сигурността представя бежанците не само като 
традиционна заплаха към сигурността на държавата, а също и 
като заплаха към идентичността, културната хомогенност, со-
циалната държава, политическата кохезия и като потенциална 
терористична заплаха. Този разширен дискурс, допълнен със 
секюризацията на бежанската криза, я поставя не като хумани-
тарен проблем, а като проблем на сигурността. От друга страна, 
обратната тенденция наблюдаваме при солидарността – дис-
курсът й е стеснен, поради нейната същност като изключваща 
и разделяща, а не всеобхватна. Проявленията на различните 
видовете солидарност и групите, които попадат в солидарния 
кръг, са детерминирани от социо-икономически, идеологически 
и личностни предпоставки. Дори „разщиряващата“ солидарния 
кръг космополитна солидарност изисква допълнителни условия 
и мотивации, за да се прояви. 

• Сигурност и солидарност в условията на несигур-
ност. Анализът на факторите, определящи приоритизацията 
на сигурността и предпоставките за проява на солидарност ни 
помага да изведем несигурността като общ фактор на влияние 
върху сигурността и солидарността. Глобалният контекст на не-
сигурност и динамични промени ускорява процесите на обръ-
щане на държавите навътре към себе си, възход на национали-
зма и превес на материалните ценности над пост-материалните 
– среда която по-скоро може да засили негативната солидарност 
и, в която космополитната солидарност към бежанците е мал-



27

ко възможна. Несигурността също предполага изкачването на 
сигурността в йерархията на ценностите и засилва образа на 
непознатия „друг“ като заплаха. Влиянието на несигурността 
е особено важно в контекста на българското общество, което е 
изложено не само на глобалните тенденции за резки промени 
и кризи, но и на собствените си вътрешни процеси на неста-
билност, свързани с периода на прехода. Направеният до тук 
теоретичен анализ ни дава основание да заключим, че докато 
условията на несигурност засилват важността на сигурността, 
те влияят негативно върху проявите на солидарност. 

Следователно, може да се предположи, че разширени-
ят дискурс на сигурността изразен в чувството за несигурност, 
приоритизация на сигурността и образа на бежанците като за-
плаха, влияе негативно върху проявите на солидарност към бе-
жанците. В този смисъл, по отношение на бежанската криза, в 
българското общество има условия и предпоставки защитата на 
сигурността да вземе превес над солидарността.

В трета глава тези заключения от теоретичния анализ са 
проверени емпирично в контекста на нагласите на социалните 
служители по отношение на солидарността към бежанците и 
сигурността.

ТРЕТА ГЛАВА. Емпирично изследване

След като първа глава на дисертацията очерта конте-
кста и основните понятия, а втора глава изложи теоретичния 
анализ, в трета глава е представено емпирично изследване на 
ценностите и нагласите на социалните служители в България 
към бежанците и мигрантите. Детайлно са представени дизайна 
и методологията на изследването и са изложени резултатите и 
техния анализ.
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3.1. Дизайн на изследването

Участници в изследването
Изследването е адресирано към социални работници и 

членове на междудисциплинарни екипи в социалните услуги, 
както и към служители в териториалните структури на Агенци-
ята за социално подпомагане. Необходимостта да се отговори 
на различни изисквания на практиката и особености в дейност-
та на служителите от социалната сфера прави подходяща тази 
професионална общност за целите на настоящото емпирично 
изследване. За тяхното обозначаване се използва обобщаващия 
термин „социални служители“.

Основните релевантни показатели
Базирайки се на теоретичната част от дисертацията, са 

селектирани основни показатели, релевантни към бежанската 
криза и дилемата сигурност-солидарност, които можем да заме-
рим чрез въпросите на ЕИЦ. 
Основните релевантни показатели са: 

• Компоненти на сигурността (чувство за сигурност, 
приоритизиране на сигурността и възприемане на 
бежанците като заплаха);

• Показатели, свързани със солидарността (солидар-
ност към различни групи, включително мигранти/
бежанци, обхват на солидарността и приобщеност 
към принципите на социалната солидарност);

• Общите нагласи към мигрантите/бежанците и ими-
грантите (включително нетолерантност);

• Доверие в различни групи;
• Ценности (житейски приоритети, индивидуализъм и 

пост-материализъм);
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• Политическа информираност – следене на политиче-
ски новини;

• Социо-демографски показатели.

Цел на емпиричното изследване:
Да се проучат нагласите на социалните служители към бежа-
нците през дилемата сигурност-солидарност. 
Задачи на изследването:
Да се изведат общите характеристики (социо-демографски про-
фил) на социалните служители, участвали в изследването.
Да се определят общите нагласи на социалните служители към 
бежанците и имигрантите.
Да се изследват нагласите на социалните служители към бежа-
нците от гледна точка на солидарността чрез:

• Определяне към какви социални групи е насочена со-
лидарността на социалните служители, какъв е об-
хватът на солидарността и попадат ли бежанците в 
техния солидарен кръг (възможна ли е космополит-
на солидарност).

• Изследване на влиянието на основните релевантни 
показатели върху проявата на солидарност към бе-
жанците.

Да се изследват нагласите на социалните служители към бежа-
нците от гледна точка на сигурността чрез:

• Определяне доколко социалните служители се чувст-
ват сигурни и на видовете несигурност, изпитвани 
от тях. Също, как чувството за несигурност влияе 
върху проявите на солидарност и представата за бе-
жанците като заплаха. 

• Определяне на склонността на социалните служите-
ли за приоритизация на сигурността.
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• Определяне дали според социалните служители бе-
жанците представляват заплаха и какви са основни-
те видове заплаха, свързани с тях. 

• Изследване на влиянието на основните релевантни 
показатели върху компонентите на сигурността.

Обект и предмет на изследването
Обект на настоящото изследване е дилемата сигурност-соли-
дарност в дискурса на бежанската криза.
Предмет на изследването са ценностите и нагласите на соци-
алните служители към мигрантите и бежанците, идващи от 
Близкия изток и Африка през понятията за солидарност и си-
гурност. 

Основна хипотеза и субхипотези
В настоящото изследване е направен опит чрез съответ-

ни теоретични и емпирични аргументи да бъде защитена след-
ната основна хипотеза:
Предполагаме, че социалните служители имат по-специфично 
отношение към бежанския проблем, разглеждан през дилемата 
сигурност-солидарност. От една страна, социалните служители 
се приобщават към изведените от теорията характеристики на 
българското общество – чувство на несигурност и приоритизи-
ране на сигурността. От друга страна, поради спецификата си 
като професионална общност, социалните служители не прием-
ат бежанците като заплаха и проявяват солидарност към тях. 

Основната хипотеза може да бъде декомпозирана в следните 
субхипотези, в които предполагаме, че:

Социалните служителите са склонни да проявят космо-1. 
политна солидарност към бежанците. Също предполага-
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ме, че докато социалните служители дават приоритет на 
сигурността, те не приемат бежанците като заплаха.
От основните релевантни показатели, изведени от тео-2. 
рията - обхвата на солидарността, приобщеността към 
принципите на социалната солидарност, общите нагласи 
към мигрантите/бежанците и имигрантите, доверието, 
ценностите, политическата информираност и социо-де-
мографските показатели - оказват влияниеоказват вли-
яние върху проявата на солидарност към бежанците и 
компонентите на сигурността.
Несигурността (чувството за сигурност) оказва позитив-3. 
но влияние върху (засилва) другите два компонента на 
сигурността - представата за бежанците като заплаха и 
приоритизацията на сигурността. 
Сигурността през своите компоненти (чувството за си-4. 
гурност/несигурност, приоритизацията на сигурността и 
представата за бежанците като заплаха) влияе негативно 
върху солидарността към бежанците.

Методология на изследването
Анкетата, използвана за емпиричното изследване, съ-

държа 30 въпроса и е базирана на Европейското изследване на 
ценностите (ЕИЦ). Приложен е комбиниран подход на анкети-
ране – на хартиен носител и електронен вариант.

ЕИЦ е избрано като база за емпиричното изследване, тъй 
като позволява замерване на най-важните показатели съотноси-
ми към целта на дисертацията - солидарност, сигурност и на-
гласи към мигрантите/имигрантите/бежанците, както и редица 
допълнителни фактори на влияние. Също така ЕИЦ предоставя 
достъп до по-обширна база данни, която на следващ етап от из-
следването позволява сравнения на национално и европейско 
ниво.
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Европейското изследване на ценностите (European Values 
Study – EVS), което бележи началото си през 1981г. е широко-
мащабна, транснационална и лонгитудинална изследователска 
програма за основните човешки ценности. Изследователският 
проект предоставя данни за идеите, вярванията, предпочита-
нията, нагласите, ценностите и мненията на граждани от мно-
жество европейски страни и как те се променят във времето. 
Въпросникът на ЕИЦ е основно базиран на ценностния модел 
на Ronald Inglehart за материалистични и постматериалистични 
ценности. Материализмът е свързан с физическата и материал-
на сигурност, докато пост-материализмът се свързва с свобода 
на себеизразяването, автономия, еманципация, равенство и ли-
чностностно развитие. 

Селекция на въпросите за изследването
С изричното позволение на представител на ЕИЦ, опре-

делени въпроси са селектирани от въпросника, ползван за про-
веждането на ЕИЦ в България през 2017г. При някои въпроси са 
добавени допълнителни опции за отговор и е извършена адап-
тация, за да се получи конкретна информация за специфичната 
социална група, изследвана от тази дисертация – бежанци и ми-
гранти от Близкия Изток и Африка. Селекцията на въпросите е 
базирана на теоретичната част от дисертацията, както и приме-
ри от други изследвания. На тази база са избрани основни ре-
левантни показатели, които могат да се замерят чрез въпросите 
на ЕИЦ. Въпросите, с които са замерени основните понятия на 
солидарността и сигурността са в синхрон с дефинициите, към 
които докторантът се приобщава. 

Кодирането на данните и тяхната интерпретация следват 
методиката на ЕИЦ. Статистическата обработка на получе-
ните резултати е направена с Microsoft Exel и SPSS. Използ-
вана е описателна статистика, регресионен анализ и t-тест на 
Стюдънт Фишер.
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3.2. Обща характеристика на участниците в емпиричното 
изследване

Изследването е проведено сред социални служители, 
работещи в социални услуги в общността, в специализирани 
институции и отделите на Дирекция „Социално подпомагане“, 
предимно на територията на област Стара Загора, област Хаско-
во и област Шумен за периода юни – ноември 2020г.

В изследването взеха участие общо 325 социални служи-
тели, като относителният дял на работещите в социални услуги 
е 75%, а този на практикуващите в отделите на Дирекция „Со-
циално подпомагане” е 25%. Участниците са основно на възраст 
между 35 и 64години, предимно жени (88%), с висок образова-
телен ценз (59% са с висше образование), но сравнително ниски 
доходи (72% от домакинствата на социалните служители имат 
доходи под или много малко над средната брутна заплата за го-
дината, в която е проведено изследването). Почти половината 
от анкетираните социални служители (47%) определят себе си 
като религиозни.

Основните групи потребители на социални услуги, с 
които запитаните лица работят са възрастни хора и хора с ув-
реждания (пълнолетни, непълнолетни, деца), както и деца (без 
увреждания, деца в риск) и семейства.

3.3. Дискусия на резултатите
В дисертацията детайлно са представени резултатите 

от анкетите и извършения регресионен анализ, последавани от 
дискусия по основните въпроси и изводи и заключения по хи-
потезите. В по-обобщен вариант основните моменти от резул-
татите и тяхната дискусия са представени по-долу.

Бележка: Поради особенности на кодирането на данни-
те, взаимствано от методиката на ЕИЦ, графиките представящи 
средни стойности, включват допълнително пояснение от дясна-
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та си страна. Пояснението включва скалата, по която са кодира-
ни отговорите на съответния въпрос и цели да улесни интерпре-
тацията на резултатите.

Общите нагласи на социалните служители към бежанците 
и имигрантите

Както е видно от графиката, представяща средните стойно-
сти на общата оценка/нагласи към бежанците и имигрантите, като 
цяло преобладава неутрално отношение както към бежанците така 
и към имигрантите. Наблюдаваме обаче тенденция за по-негатив-
ни нагласи към бежанците в сравнение с имигрантите като цяло. 

По-детайлна представа ни дават отговорите на другия 
въпрос, с който замерваме общите нагласи - фокусиран върху 
проявата на нетолерантност.

Както е видно  от графиката, представяща средните стой-
ности на нетолерантност, бежанците са обект на нетолерантност 
и са доста по-нежелани от имигрантите като цяло. Социалните 
служители обаче показват по-голяма толерантност към хора от 
друга раса и религия, което е показателно, че нетолерантното 
отношение към бежанците не е директно свързано с тяхната 
раса и принадлежност към друга религия. 
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От отговорите на двата въпроса можем да заключим, че 
общите нагласи към бежанците са по-скоро негативни.

Нагласите на социалните служители към бежанците от глед-
на точка на солидарността

Социалните служители проявяват най-силна солидар-
ност към възрастните хора и хората с ужреждания, което не е 
изненадващо, тъй като голяма част от респондентите работят 
именно с тези групи потребители. В сравнение с другите групи 
обаче, много малък процент от социалните служители изразя-
ват висока степен на солидарност с имигрантите и бежанците. 
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Както е видно от графиката на средните стойности на солидар-
ността към уязвими групи, от всички уязвими групи бежанците 
са на последно място по заявена солидарност от страна на со-
циалните служители. 

Липсата на солидарност с бежанците е обяснима, когато 
анализираме другите релевантни показатели, които според тео-
ретичния анализ, са и предпоставки за проява на солидарност. 

Това е на първо място космополитната солидарност, ко-
ято е предпоставена от широк (глобален) обхват на солидар-
ния кръг, по-слаба приобщеност към социалната солидарност 
и склонност към пост-материални ценности. По отношение на 
обхвата на солидарността най-силна солидарност е проявена на 
национално ниво, но не и на по-широко глобално ниво. Както е 
видно от графиката на средните стойности на обхвата на соли-
дарността, социалните служители са най-солидарни към съна-
родниците си докато всички други нива – както близките квар-
тално и регионално и така и далечните европейско и глобално 
получават доста по-малко солидарност.

По отношение на другите две предпоставки, социални-
те служители изразяват силна приобщеност към принципите на 
социалната солидарност, която е ограничена в рамките на общ-
ността и националната държава и се придържат към смесения 
тип ценности – няма ясна тенденция към пост-материализъм. 
Следователно, анализът на тези резултати води до заключение, 
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че при мнозинството от социалните служутели не съществува 
силно изразена тенденция към космополитна солидарност.

От резултатите по останалите релевантни показатели 
значими моменти са силно изразено недоверие към непознати 
(по-ниска е степента на недоверие, обаче към хора от друга ре-
лигия и националност), липса на изразена склонност към инди-
видуализъм и ниски нива на политическа ангажираност (само 
5% от социалните служители считат политиката за много ва-
жна). На основа теоретичния анализ липсата на склонност към 
космополитна солидарност, недоверието към непознати и слаба 
политическа ангажираност би трябвало да повлияят негативно 
върху солидарността към бежанците, докато слабо изразен ин-
дивидуализъм би трябвало да повлияе позитивно.

Регресионният анализ ни позволява да проверим емпи-
рично, кои от тези показатели влияят статистически значимо и 
по какъв начин върху солидарността към бежанците. В подкре-
па на теоретичния анализ, регресионният показва, че позитив-
ни нагласи към бежанци и имигранти както и толерантост към 
бежанци и мюсюлмани, доверие към непознати, солидарност 
на национално и глобално ниво (широк обхват на солидарност-
та), приоритизиране важността на политиката и религията и 
религиозност са показатели, които обуславят по-голяма соли-
дарност с бежанците.  Противно на предположенията на теоре-
тичния анализ, регресионният сочи, че що се отнася до социал-
ните служители, индивидуализма и постматериализма както и 
приобщеността към ценностите на социалната солидарност не 
оказват статистически значимо влияние върху солидарността с 
мигранти/бежанци. 

След направените до тук анализи, можем да обобщим, 
че липсата на солидарност към бежанците е детерминирана от  
това, че мнозинството от социалните служители не проявяват 
глобален обхват на солидарността, не се доверяват на непозна-
ти, не са толерантни към бежанците и не са политически анга-
жирани. 

В следващата част от дискусията на резултатите са раз-
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гледани нагласите от гледна точка на сигурността, включително 
и как компонентите на сигурността влияят върху солидарността 
към бежанците.

Нагласите на социалните служители към бежанците от 
гледна точка на сигурността

В съответствие с възприетата дефиниция на понятието 
за сигурност и целите на дисертацията, в емпиричното изслед-
ване сигурността е разглеждана и замерена като съвкупност от 
три компонента – чувство за сигурност, приоритизация на си-
гурността и възприемане на бежанците като заплаха. 

По отношение на първия изследван компонент на сигур-
ността - чувството за сигурност, наблюдаваме високо чувство 
за несигурност у социалните служители. Както е отразено на 
графиката на средните стойности на чувството за сигурност, со-
циалните служители се чувстват най-несигурни към политиче-
ската и икономическа обстановка в България, международната 
обстановка и законност и ред в страната.

Интересен е резултата за втотия компонент - приорити-
зация на сигурността. 

Както се вижда от първата графика за приоритизация на 
сигурността, много малък процент социални служители (4%) 
дават приоритет на сигурността в традиционния й смисъл – 

	  

Чувство за сигурност - средни стойности.
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силна отбрана на страната. Втората графика за приоритизация 
на сигурността (фокусирана върху тероризма) показва, че зна-
чително повече от анкетираните (64%) обаче считат за много 
важна, а още 22% за доста важна, специфичен вид сигурност 
– защитата от тероризъм.

Що се отнася до третия компонент на сигурността – въз-
приемането на бежанците като заплаха,  мнозинството от со-
циалните служители считат бежанците за някакъв вид заплаха. 
Както се вижда от графиката, преобладава възприемането на 
бежанците като заплаха за личната сигурност (чрез влошаване 
на проблема с битовата и общата престъпност) и социалната 
система. Само 12% от респондентите мислят, че бежанците не 
са заплаха.
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Особенно важно за целите на дисертацията е как компо-
нентите на сигурността влияят върху солидарността към бежа-
нците. Тук регресионния анализ не потвърждава теоретичния. 
Чувството за сигурност (или несигурност) и приоритиза-
цията на сигурността нямат статистически значимо влияние 
върху солидарността към бежанците. Другият интересен резул-
тат е, че от една страна, разбираемо мнението, че бежанците не 
са заплаха оказва позитивно влияние върху солидарността към 
тях. От друга страна, представата на бежанците като заплаха 
не оказва статистически значимо негативно влияние. Като ре-
зултат от регресионния анализ може да се заключи, че компо-
нентите на сигурността не оказват директно влияние върху 
проявата на солидарност към бежанците.

За пълнота на регресионния анализ, също е установено 
влиянието на останалите основни релевантни показатели върху 
всеки от компонентите на сигурността. Докато тези резултати 
са подробно представени и дискутирани в дисерацията, основ-
ните тенденции са обобщени в дискусията на хипотезите и из-
водите от изследването.

Дискусия на хипотезите и изводи от изследването 

В субхипотеза 1 предположихме, че социалните 
служителите са склонни да проявят космополитна солидарност 

 

Що се отнася до третия компонент на сигурността – възприемането на 
бежанците като заплаха,  мнозинството от социалните служители считат бежанците за 
някакъв вид заплаха. Както се вижда от графиката, преобладава възприемането на 
бежанците като заплаха за личната сигурност (чрез влошаване на проблема с битовата и 
общата престъпност) и социалната система. Само 12% от респондентите мислят, че 
бежанците не са заплаха. 
 

 
Особенно важно за целите на дисертацията е как компонентите на сигурността 

влияят върху солидарността към бежанците. Тук регресионния анализ не потвърждава 
теоретичния. Чувството за сигурност (или несигурност) и приоритизацията на 
сигурността нямат статистически значимо влияние върху солидарността към 
бежанците. Другият интересен резултат е, че от една страна, разбираемо мнението, че 
бежанците не са заплаха оказва позитивно влияние върху солидарността към тях. От 
друга страна, представата на бежанците като заплаха не оказва статистически значимо 
негативно влияние. Като резултат от регресионния анализ може да се заключи, че 
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Европа, смятате ли, че те могат да представляват заплаха за/от:
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към бежанците. Също предположихме, че докато социалните 
служители дават приоритет на сигурността, те не приемат 
бежанците като заплаха.

Тази субхипотеза не се потвърждава, тъй като резулта-
тите от изследването сочат, че:

• При мнозинството от социалните служители, участва-
щи в изследването няма ясно изразена тенденция за 
силна изявена солидарност както към бежанците така 
и към имигрантите като цяло. 

• При мнозинството от социалните служители няма 
предпоставки за проява на космополитна солидар-
ност. 

• Мнозинството от социалните служители не приорити-
зират сигурността в общия и смисъл. Въпреки това, 
те отдават важност на специфичен вид сигурност – 
тази по отношение на тероризма. 

• Като цяло сред социалните служители преобладава об-
разът на бежанеца като заплаха, най-вече за личната 
сигурност и социалната система.

В субхипотеза 2 предположихме, че от основните ре-
левантни показатели, изведени от теорията - обхвата на со-
лидарността, приобщеността към принципите на социалната 
солидарност, общите нагласи към мигрантите/бежанците и 
имигрантите, доверието, ценностите, политическата информи-
раност и социо-демографските показатели - оказват влияние 
върху проявата на солидарност към бежанците и компонентите 
на сигурността. Тази субхипотеза се потвърждава частично, 
тъй като резултатите показват, че:

• Върху солидарността към бежанците влияят само 
елементи от показателите: общи нагласи към мигрантите/бе-
жанците (включително нетолерантност), доверие, обхват на 
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солидарността и житейски ценности.  От социо-демографските 
показатели само религиозността оказва статистически значимо 
директно влияние. 

• Върху изведените три компонента на сигурността 
също влияят само определени елементи от някои от горепосо-
чените показатели, както следва:

Върху приоритизирането на сигурността от те-o 
роризъм влияят елементи от показателите соли-
дарност към различни групи, обхват на солидар-
ността, приобщеност към принципите на соци-
алната солидарност, доверие,  индивидуализъм, 
житейски ценности, общите нагласи към мигран-
тите/бежанците и политическа информираност.

Върху чувството за сигурностo  не влияе никой 
от горепосочените основните релевантни показа-
тели.

Върху представата за мигрантите/бежанците o 
като заплаха влияят елементи от показателите 
общи нагласи към мигрантите/бежанците, толе-
рантност, доверие, индивидуализъм, политическа 
информираност и приобщеност към принципите 
на социалната солидарност.

Регресионният анализ ни позволява да изведем основните тен-
денции на влияния върху солидарността и сигурността:

• Общите нагласи към бежанците оказват влияние както 
върху солидарността, така и върху компонентите на си-
гурността. Докато положителните нагласи и толерант-
ността към бежанците детерминират и солидарност към 
тях, то по-негативните нагласи обуславят приоритизира-
не на сигурността по отношение на тероризъм и възпри-
емането на бежанците като заплаха. 

• По-скоро непознаването на бежанците, а не толкова тях-
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ната „другост“ по отношение на религия и раса, пред-
поставя липсата на солидарност към тях. „Другостта“ 
на бежанците, особено принадлежността им към друга 
религия, обаче повлиява върху възприемането им като 
заплаха. Нетолерантност към други етноси детерминира 
и подозрително отношение към бежанците.

• Потвърждажащ горния извод за непознаването на бежа-
нците е и резултата, че политическата ангажираност и 
информираност влияе положително върху солидарност-
та към бежанците. Що се отнася до приоритизацията на 
сигурността и възприемането на бежанците като запла-
ха, медийния канал има значение за вида и степента на 
влияние.

• Както подсказва теорията, склонността към глобален об-
хват на солидарността, (свързан с космополитната со-
лидарност) детерминира и проява на солидарност към 
бежанците. 

• Религията се очертава като допълнителен важен показа-
тел, който влияе позитивно върху солидарността към бе-
жанците. 

• Социалните служители, които са по-скоро фокусирани 
върху индивида и тесния социален кръг (хората от квар-
тала, социална солидарност, индивидуализъм) повече 
приоритизират сигурността по отношение на терори-
зма.

В субхипотеза 3 предположихме, че несигурността (чув-
ството за сигурност) оказва позитивно влияние върху (засилва) 
другите два компонента на сигурността - представата за бежа-
нците като заплаха и приоритизацията на сигурността. Тази хи-
потеза се потвърждава частично от резултатите на емпирич-
ното изследване:

• Само някои елементи от чувството за несигурност - на-
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растващото чувство на несигурност по отношение на 
работното място и стабилността на международната об-
становка - влияят засилващо върху възприемането на бе-
жанците като един вид заплаха – такава за националната 
идентичност и културната цялост на страната. 

• Несигурността, измерена чрез показателя чувството за 
сигурност, не оказва статистически значимо влияние 
върху приоритизацията на сигурността. 

В същото време е важно да отбележим, че наблюдаваме 
цялостно завишено чувство на несигурност на социалните слу-
жители, като най-много се чувстват несигурни по отношение на 
политическата и икономическата обстановка в България, ста-
билността на международната обстановка и законност и ред в 
страната. От гледна точка на представата за бежанците като за-
плаха, анализът показва, че различни фактори обуславят образа 
на бежанците като различни видове заплаха.

В субхипотеза 4, предположихме, че сигурността през 
своите компоненти (чувството за сигурност, приоритизацията 
на сигурността и представата за бежанците като заплаха) влияе 
негативно върху солидарността към бежанците. Тази субхипо-
теза не се потвърждава, тъй като резултатите от изследването 
показват, че нито един от компонентите на сигурността не оказ-
ва статистически значимо влияние върху солидарността към 
мигрантите/бежанците. Важно е да се отбележи обаче че, лип-
сата на представа за бежанците като заплаха оказва позитивно 
влияние върху солидарността към тях.

Основната хипотеза изразява предположението, че со-
циалните служители имат по-специфично отношение към бе-
жанския проблем, разглеждан през дилемата сигурност-соли-
дарност. От една страна, социалните служители се приобщават 
към изведените от теорията характеристики на българското об-
щество – чувство на несигурност и приоритизиране на сигур-
ността. От друга страна, поради спецификата си като професи-
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онална общност, социалните служители не приемат бежанците 
като заплаха и проявяват солидарност към тях. 

Първата част от основната хипотеза се потвърждава 
частично тъй като резултатите от емпиричното изследване 
показват, че мнозинството от социалните служители изпитват 
завишено чувство, но не дават приоритет на сигурността като 
цяло, а само на специфичен вид сигурност – този свързан с те-
рористична заплаха. 

Втората част от основната хипотеза не се потвърждава, 
тъй като резултатите от емпиричното изследване показват, че 
мнозинството от социалните служители възприемат бежанците 
като някакъв вид заплаха, най-вече за личната сигурност и со-
циалната система. Също така, при мнозинството от социалните 
служители, участващи в изследването няма ясно изразена тен-
денция за силна солидарност към бежанците.

Основен извод от емпиричното изследване
Мнозинството от социалните служители изпитват за-

вишено чувство на несигурност и възприемат бежанците като 
заплаха, но не дават приоритет на сигурността като цяло. Со-
лидарността при социалните служители е често ограничена до 
тесния кръг на професионалната им дейност – те са солидарни 
главно с уязвимите групи, с които работят. Според резултатите 
от изследването, обаче социалните служители не разширяват 
солидарния си кръг към други уязвими групи и не проявяват 
силно изразена солидарност към бежанците. В основата на лип-
сата на силно изразена солидарност към бежанците от страна 
на социалните служители не стои директното влияние на сигур-
ността и нейното съдържание. По-скоро, липсата на солидар-
ност е повлияна от непознаването на бежанците, преобладава-
що негативни общи нагласи към тях и неналични предпоставки 
за космополитна солидарност.
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Заключение и изводи

Европейската бежанска криза от 2015-2016г. е част от 
възходящата тенденция на принудителната миграция от послед-
ната декада и поставя най-голямото предизвикателство пред 
демографията, културата и икономиката на Европа от края на 
Втората световна война насам.

Анализът на настоящата дисертационна разработка е 
структуриран съобразно нейните цел и задачи. Последователно 
се разглеждат въпросите относно влиянието на геополитиче-
ския контекст и соцално-политически тенденции върху основ-
ните понятия и концепции, както и спецификата на проявление-
то и взаимодействието на сигурността и солидарността на пре-
сечната им точка с бежанската криза в контекста на българското 
общество. 

Изследването на бежанския проблем през новите дина-
мики на дилема сигурност-солидарност се осмисля през след-
ните моменти:

● Променящите се смисли и разбирания на понятията 
свързани с миграцията и концепциите на сигурността и соли-
дарността носят белега на широкия контекст на несигурност и 
кризата на международното право. От една страна, институци-
ите на ЕС и международното право предоставят необходимите 
механизми и нормативна рамка за сътрудничество в областта на 
миграцията и защита на правата на бежанците. Въпреки това, 
бежанската криза изважда на преден план проблемите на тези 
инструменти и неспособността им да създадат рамка на соли-
дарност между европейските страни. От друга страна, сигур-
ността и солидарността са комплексни понятия, чийто израже-
ния и трансформации са повлияни от икономически, политиче-
ски и социални условия и специфични предпоставки.

● Анализът на условията и предпоставките за приори-
тизация на сигурността и солидарност към бежанците показа, 
че в контекста на българското общество образът на бежанеца 
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като заплаха доминира над представата за него като жертва. На 
лице са условия за приоритизация на сигурността над други 
ценности, но няма предпоставки за проява на солидарност 
към бежанците. Една от причините за тази динамика на диле-
мата сигурност-солидарност в българското общество е, че по-
ради спецификата на бежанската криза наблюдаваме разширен 
дискурс на сигурността и стеснения такъв на солидарността. 
Несигурността също създава среда, в която солидарността към 
бежанците е малко възможна, но е благоприятна за приоритизи-
ране на сигурността. 

● Резултатите от емпиричното изследване на нагласите 
на социалните служители към бежанците частично потвърж-
дават изводите от теоритичния анализ на дилемата сигурност-
солидарност в българското общество. Мнозинството от соци-
алните служители изпитват завишено чувство на несигурност 
и възприемат бежанците като заплаха, но не дават приоритет 
на сигурността като цяло. Солидарността при социалните слу-
жители е често ограничена до тесния кръг на професионалната 
им дейност – те са солидарни главно с уязвимите групи, с кои-
то работят. Според резултатите от изследването, обаче социал-
ните служители не разширяват солидарния си кръг към други 
уязвими групи и не проявяват силно изразена солидарност към 
бежанците. В основата на липсата на силно изразена солидар-
ност към бежанците от страна на социалните служители не стои 
директното влияние на сигурността и нейното съдържание. По-
скоро, липсата на солидарност е повлияна от непознаването на 
бежанците, преобладаващо негативните общи нагласи към тях 
и неналични предпоставки за космополитна солидарност.

Научни и научно-приложни приноси

В разработката на дисертационния труд могат да бъдат очерта-
ни следните приноси:

Направен е систематичен теоретичен опит да се изследва 1. 
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спецификата на проявите на солидарността и сигурността 
на пресечната им точка с масовата миграция. Подробно са 
анализирани и изведени видовете солидарност, която се 
отнася към бежанците и съответните предпоставки, които 
трябва да са налице. Систематизирани са и факторите, кои-
то влияят върху приоритизацията на сигурността над други 
ценности и образа на бежанците като заплаха. Очертани са 
тенденциите на процеса на секюризацията на бежанския 
проблем, като недостатъчно разглеждана в специализира-
ната социална литература, тема.
Запълнен е съществуващ дефицит в изследването на нагла-2. 
сите към мигрантите като бежанският проблем е проучен 
едновременно през перспективите на сигурността и соли-
дарността както и взаимодействието между тях. 
Чрез емпиричното изследване са обобщени нагласите към 3. 
бежанците на социални служители, които не работят ди-
ректно с този контингент. Направени са изводи за причини-
те за тези нагласи.
Практикоприложната значимост на резултатите от 4. 
теоретичния анализ и емпиричното изследване открояват 
потребността от подобряване на информираността и 
реалната практика на социалните служители по отношение 
на бежанците. Програми, подобряващи познанията за 
бежанците, техните страни на произход и специфични 
проблеми, както и особенностите на социалната работа 
с тях, би трябвало да са част от университетското и 
продължаващото следдимломно обучение на социалните 
служители. Такъв тип специализирано обучение би било 
особено полезно за социални служители, чиято социална 
практика не е директно свързана с бежанци.
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Abstract

The European refugee crisis of 2015-2016 is part of the 
global tendency of increasing forced migration in the last decade 
and presents the gravest challenge to Europe’s demography culture 
and economy since the end of the Second World War. Europe is torn 
between the duty to respect its core values of solidarity and humanity 
and the need to defend its borders and sense of identity. 

In view of this context, the main goal of this dissertation is 
the study of the refugee problem through the new dynamics of the 
dilemma security-solidarity. Serving the goal of the dissertation is 
also an empirical study of the values and attitudes of social work 
employees in Bulgaria in relation to refugees and migrants, based on 
the European Values Study.

Structurally, the dissertation is organised in three chapters, 
as the first two contain of the theoretical analysis and the third 
is dedicated to the empirical study. The analysis leads to the 
following main conclusions:

• The changes in the understanding of the terms, related to 
migration and the complex concepts of security and solidarity are 
significantly influenced by the broad context of insecurity and the 
deterioration of international law. 

•The analysis of the determining factors for prioritising 
security and the preconditions for solidarity towards refugees shows 
that in the Bulgarian context the image of the refugee as a threat 
dominates over the view of him or her as a victim. While there are 
conditions for security to be prioritised over other values, there are 
no preconditions for solidarity with refugees. One of the main causes 
for this dynamics of the security-solidarity dilemma in the Bulgarian 
society is that, due to the specifics of the refugee crisis, the security 
discourse is widened, while the solidarity one is narrowed. Insecurity 
also creates an environment that hinders solidarity with refugees but 
at the same time is favourable for the prioritisation of security. 
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• The results of the empirical study partially confirm the 
conclusions from the theoretical analysis of the security-solidarity 
dilemma in the Bulgarian society. The majority of the social work 
employees experience a heightened sense of insecurity and perceive 
refugees as a threat, but do not prioritise security as a whole. In the 
case of social work employees solidarity is limited to the narrow 
circle of their professional activity – they show solidarity to the 
vulnerable groups with which they work. According to the results 
of the study, however, the social work employees do not widen their 
solidarity circle to other vulnerable groups and do not show strongly 
pronounced solidarity with refugees. According to the results of 
the empirical study, at the root of this lack of solidarity towards 
refugees is not the direct influence of security and its components. 
The solidarity deficit is rather determined by the lack of knowledge 
about refugees, predominantly negative attitudes towards them and 
non-existing conditions for cosmopolitan solidarity.
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