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Резюме. През последните няколко години миграционните процеси оказват осезаемо влия-
ние върху демографското и икономическото развитие на Европейския съюз и в частност 
на България. Основните проблеми, пред които е изправена страната са интеграцията на 
мигрантите в икономика. Текстът представя два случая от близкото минало на взаимо-
отношения на Народна република България с трудови мигранти от Виетнам и Никарагуа.
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Abstract. Over the last few years, migratory processes have been tangible to the demographic 
and economic development of the European Union and Bulgaria in particular. The main problems 
faced by the country are the integration of migrants into the economy. The text presents two cases 
from the recent past of the relations of the People’s Republic of Bulgaria with labor migrants from 
Vietnam and Nicaragua.
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1 Както и документално на: International labour migration A rights-based approach - https://hrba-
portal.org/wp-content/files/wcms_208594.pdf; STATISTICS ON INTERNATIONAL LABOUR MI-
GRATION - https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/
wcms_087886.pdf.

2 Настоящият текст е част от по-мащабно изследване и своеобразно продължение на: (Първанов, 
П. 2016), където се разглежда правната страна и историческото развитие на политиката на НРБ, 
към гражданите на Виетнам и Никарагуа, които са привлечени като работна сила в страната, 
като част от временна трудова миграция, в рамките на сътрудничеството между социалистиче-
ските страни. Накратко се проследяват и промените в политическото устройство на Виетнам 
и Никарагуа, имащи отношение към контактите им с НРБ; За положителните последствия за 
България към настоящия момент от сътрудничеството между НРБ и ДРВ виж: ReviewofVietn
ameseMigrationAbroad - http://eeas.europa.eu/archives/delegations/vietnam/documents/eu_vietnam/
vn_migration_abroad_en.pdf; (Clayton, Т. 1999).

Темата за трудовата миграция става все по-актуална с ог-
лед на бежанските потоци, които идват от Юго-западна Азия и Северна Африка 
към Стария континент, и в частност към Европейския съюз (ЕС). Поради факта, 
че българският трудов пазар е част от европейския, той също е подложен на 
този бежански натиск. Както всеки процес, независимо от причините на него-
вото възникване, и бежанските потоци, могат да се разглеждат в положително, 
в контекста на трудовата миграция. Тя е добре проучена в българската и светов-
ната научна литература, като почти винаги се обвързват с икономическото раз-
витие (Димитров, Н. 2015; Кръстева, А., И. Отова, Е. Стайкова 2011; Маринов, 
В. 2007; Марков, О. 2006; Goss, J., B. Lindquist 2015; Palát, M. 2011; Stahl, C. 
1995; Wickramasekara, P. 2008)1. Още повече, че България има добри практики 
от близкото минало, които оказват положителен ефекти върху настоящето ико-
номическо развитие на страната2.

В първите години след промяната на властта в България през 1944 г. прави-
телството започва да одържавяване на стопанството ѝ (Знеполски и кол. 2009, 
263). За времето от 1944 г. до 1989 г. страната е част от съветското икономиче-
ско и политическо пространство. Икономика ѝ се подчинява на решенията на 
Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), според които България трябва 
първоначално да развива селското си стопанство и леката си промишленост, 
като снабдител на останалите държави (Вачков, Д. М. Иванов, М. 2008; Иванов, 
М., Ц. Тодорова, Д. Вачков 2009). В последствие се решава тя да разработва 
металургията, машиностроенето, индустриалната химия и електрониката (Зне-
полски и кол. 2009, 288; Знеполски, И. и кол. 2011, 122–144; 284–313; Никова, Г. 
1993). Решение за създаване на СИВ се взима на съвещание „на министрите 
на външните работи на СССР, България, Полша, Румъния, Унгария и Чехосло-
вакия, проведено в Москва на 8 и 9 януари 1949 г. Официалното обявяване на 
създаването на СИВ става на 25 януари 1949 г., чрез публикации в пресата, по 
късно към тях се присъединяват и други страни, поели по социалистически път 
на развитие (Никова, Г. 1991, 27).

Сътрудничеството между страните членки на СИВ се стреми към укрепва-
нето на стопанските отношения между тях. Те са принудени да обвързват ико-
номиките си, като често това се изразява в подписването на двустранни догово-
ри, които водят до размяна на работна сила. Размяната е прикрита под формата 
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на обучение и придобиване на квалификация, но реално става въпрос за тру-
дова миграция в рамките на т. нар. „социалистически лагер“, която има съвсем 
реални икономически измерения. Именно такъв е случаят на сътрудничество 
между Народна република България от една страна и Демократична република 
Виетнам (ДРВ) –и Република Никарагуа от друга3. В рамките на социалистиче-
ското сътрудничество България подписва сходни спогодби с двете държави, но 
икономическите резултати са коренно противоположни (Знеполски и кол. 2009, 
263–386).

Народна република България (НРБ), не прави изключение от процесите 
на трудовата миграция. Икономическите измерения на нейната политика към 
чужденците са свързани основно с външния ѝ дълг и осигуряването на работна 
ръка като се търси баланса между „Западните държави“ и страните от СИВ. 
НРБ губи от търговията си с Франция и Федерална република Германия (ФРГ), 
поради по-високи цени на тяхната продукция и малкото българско производ-
ство. Страната се стреми да компенсира загубите, чрез увеличаване на търго-
вията си с държавите от СИВ. Въпреки нарастването на външния дълг НРБ 
отпуска средства на новопоявили се социалистически страни, сред които и на 
Социалистическа република Виетнам –която през 1974 г. получава 7 000 000 
рубли безвъзмездна военна помощ, дългосрочен безлихвен кредит в размер на 
7 400 000 рубли и ѝ се опрощават предишни заеми в размер на 51 000 000 руб-
ли. Правят се и значителни разходи за национално-освободителни движения в 
Африка и Латинска Америка (Вачков, Д. 2006).

Във връзка с преструктурирането на икономиката на НРБ и новата полити-
ческа ситуация след Втората световна война икономика ѝ се развива с високи 
темпове и съответно тя има нужда от работна ръка. Тези процеси се дължат 
на комбинацията от икономически и демографски фактори. През 60-те и 70-те 
години на ХХ в. се прави опит за мащабно преструктуриране на икономиката, 
като в основата е индустриализирането, чрез развитието на енергетиката, чер-
ната металургия, машиностроенето и химическата промишленост (Знеполски и 
кол. 2009, 312). От друга страна пак през 60-те години на ХХ в. настъпват про-
мени в картината на българското население и семействата с три деца, започват 
да се водят за многодетни. Държавата провежда политика на насърчаване на 
раждане на трето дете, но не и на повече. Трябва да се има и предвид вътреш-
ната миграция на населението към града, където към 60-те години, градското 
население надхвърля селското (Знеполски и кол. 2009, 374). Към всичко това, 
трябва да се прибави и фактът, че през целия разглеждан период, емиграцията 
в НРБ е повече от имиграцията, а механичният прираст, както и естественият 
са отрицателни (Знеполски и кол. 2009, 378). Надделяването на износа на ра-
ботна ръка над вноса е процес стартирал още по-време на Възраждането и в 
това отношение периодът след Втората световна война не прави изключение 
(Василева, Б. 1991, 231–247).

3 Първанов, П. 2016, 138–144 – статията разглежда историята на взаимоотношенията между На-
родна република България от една страна и Виетнам и Никарагуа от друга, затова в настоящия 
текст няма да се спираме на тях.


