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Младежката социална политика в България
(началото на 60-те–средата на 70-те години на ХХ век)
Александър Христов
Резюме: В периода от началото на 60-те до средата на 70-те години на ХХ век, когато все
повече се открояват кризисните социално-икономически явления, породени от икономическата и
дългова криза, в която България изпада, грижата за подрастващото поколение и неговия социален
статус в социалистическото общество претърпява съществени трансформации и изменения.
Коренната промяна, която настъпва във всички сфери на общественото и социално развитие на
страната, поставя пред системата все по-значимите въпроси, свързани с грижите за младежите,
бъдещата им реализация и тяхното социално включване като равноправна част от
социалистическото общество. Пътищата за постигането на подобна социална политика се
реализира чрез определени законодателно-рестриктивни инициативи и механизми, които се
прилагат както по отношение грижата за младите хора, така също и за тяхната социална защита и
превръщането им в обект на особено внимание от страна на държавата. В настоящата статия ще
бъдат откроени само основните аспекти, свързани с процесите по преобразуването, преходът и
формирането на държавна политика и стратегия по отношение на младежите, които не учат и не
работят, с оглед социалната промяна, която социалистическото общество претърпява през
посочения период.
Ключови думи: младежи, образование, подготовка, работа, заетост, социална защита,
политика, стратегия, социализъм

Youth Social Policy in Bulgaria
(early 1960s–mid-70s of the 20th century)
Alexander Hristov
Abstract: In the period from the early 1960s to the mid-1970s, when the crisis socio-economic
phenomena arising from the economic and debt crisis in which Bulgaria fell, the care of the growing
generation and their social status in the socialist society undergoes substantial transformations and
changes. The root change that occurs in all spheres of the social and social development of the country
poses to the system the increasingly important issues related to youth care, their future realization and
their social inclusion as an equal part of the socialist society. The paths for achieving such a social policy
are implemented through certain legislative and restrictive initiatives and mechanisms that apply both
to the care of young people and their social protection and to their being the subject of particular
attention by the state. This article will outline only the main aspects related to the processes of
transformation, transition and formation of government policy and strategy towards young people who
are not learning or not working, in view of the social change that socialist society undergoes during that
period.
Key words: young people, education, training, preparation, work, employment, social protection,
politics, strategy, socialism
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Въведение
Въпросите, свързани с грижата за младите хора, тяхната еманципация,
създаването на благоприятни условия и среда за достъпно образование,
професионална, личностна и социална реализация в обществения и политически
живот на едно общество, са съществен елемент от социалната политика за
развитието на модерните държави. Въпреки значителната актуалност, която
тематиката за младежката социална политика има в последното десетилетие, и
предизвикателствата, пред които се изправя съвременното българско общество в
исторически план, тя не е нова и има своите специфични проявления в един не
толкова далечен период от нашето минало.
След политическата промяна от втората половина на 40-те години на ХХ век
в България социалната политика към подрастващите и младите хора бързо се
превръща в един от основните приоритети за социалистическата система.
Образователната и професионална подготовка на подрастващата младеж се
разглежда като съществен фактор в процесите, свързани с екстензивната
индустриализация на страната (Marčeva, I., 1998, 24–25). За осигуряването на
работа и професионална подготовка на младежите при изпълнението и
реализирането на поставените цели държавата прилага специфичен набор от
социално законодателни мерки и механизми за повишаване не само на базовото
ниво от знания, но и на квалификацията на подрастващата работническа младеж
(пак там; Георгиева, М., 2016, с. 381).
До началото на 60-те години на ХХ век едно от основните постижения на
социалистическата система в България се явява изграждането на специфичен
образователен модел (Маринова-Христиди, Р., 2006), осигуряващ базови знания и
професионална подготовка на подрастващата младеж при тяхното социално
включване и реализация на трудовия пазар. Кризисните социално-икономически
явления, които все повече започват да се открояват в следствие на започналата
икономическа и дългова криза, в която страната изпада през втората половина на
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60-те години, оказват определено влияние върху държавната политика както по
отношение на образователната система и ранното отпадане на ученици, така и
върху трудовата подготовка и реализация на младежи, които не желаят да
работят.
Начините и пътищата, по които социалистическата система се опитва да
реши възникналите проблеми и затруднения, в голямата си част могат да се
характеризират

като

движение

между

социалното

и

рестриктивното

законодателство. Една от основните цели на заложената политика се явява не
само образователната и професионална подготовка на подрастващата младеж, но
и бъдещата реализация на младите хора, на които предстои или все още не са се
включили активно в трудовите и производствени процеси.
Настоящата публикация има за цел да изследва и анализира еволюционно
процесите и етапите, свързани с формирането на определени законодателни
инициативи и стратегии в държавната политика на Народна република България
(1944–1989) по отношение на социалната защита и грижата за младите хора в
периода от началото 60-те до средата на 70-те години на ХХ век. Задачите, които
се поставят, са:
1. Да

се

покажат

основните

социално-законодателни

насоки

в

правителствената и партийна политика за реинтеграция и ресоциализация на
подрастващи и младежи, които са завършили или отпаднали от образователната
система и не продължават да учат или работят.
2. Да се анализират социално-законодателните източници и документи,
регламентиращи

взаимоотношенията

между

държавата,

съществуващите

обществено-икономическите отношения и грижата за подрастващата младеж в
контекста на протичащите кризисни социални явления през посочения период.
Тезата, която се застъпва в настоящата публикация, е, че декларираната от
държавата младежка политика се постига чрез активни социално-рестриктивни
действия, които с оглед на съвременните разбирания се налагат чрез сложна
система от властови (силови) лостове и механизми на абсолютен контрол върху
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регулирането на процесите по образователната и професионалната им
реализация в обществото.
Спецификата на тематиката очертава своеобразната хронологическа рамка,
която се разпростира в периода от началото на 60-те до средата на 70-те години
на ХХ век, когато се изгражда „развитото социалистическо общество“. Неговите
отличителни черти са екстензивното икономическо развитие, повдигане на
жизненото равнище на населението, повишаване на образователната и
професионална

подготовка (квалификация)

на подрастващите, които

са

отпаднали от образователната система и им предстои или вече са се включили в
трудовите и производствени процеси.
Разграничаването на този исторически етап от съществуващата общо
хронологическа периодизация на социалистическото управление в България се
подчинява на специфичните социално-законодателни аспекти и особености,
които младежката социална политика има през посочения период. Въпреки че
има относително условен характер, тя е най-оптимална по отношение на
разбирането за протичащите процеси и изследвания проблем.
С оглед на правилното разбиране от съвременна гледна точка на
дефинициите и терминологията за младежка социална политика, която
социалистическата система влага, е наложително да бъдат направени някои
терминологични уточнения и разяснения.
В различните нормативни актове като дефиниция за „младежи“, изключени
от системата и обект на социална политика от страна на държавата през
отделните подпериоди, се визират:
 младежи и девойки от 15 до 18-годишна възраст (неучащи) (до края на
60-те години), които не продължават образованието си по каквато и да е причина
(не са се записали да продължат образованието си; напуснали училище;
колебливи и не успяващи учащи се; завършили и незавършили средните
общообразователни политехнически училища, които не учат и не работят);
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 младежи и девойки на възраст от 15 до 30 години (след 70-те години),
които не учат и не са на работа (не се занимават с общественополезен труд; не
са заети на постоянна, временна или сезонна работа в учреждения,
предприятия, организации, лични земеделски стопанства и другаде).
Под младежка социална политика, най-общо като събирателен термин, ще
се визират всички дейности, регламентирани от държавното и партийно
управление, насочени към образователната и професионална подготовка и
квалификация (активно включване в общественополезен труд) на младежите от
15 до 30 години, които не продължават да се учат и не работят.
Въпреки актуалността на темата от съвременна гледна точка1 проблемите на
младежката социална политика през социалистическия период почти не са били
обект на интерес от научната общност. Сред по-значимите, засягащи отделни
нейни аспекти, но най-вече по отношение на развитието на социалистическото
общество, активното включване в общественополезни дейности и трудовата
заетост, но в контекста на екстензивната индустриализация на страната и
бригадирското движение, могат да се откроят публикациите на И. Марчева
(2016), М. Георгиева (2016) и Brunnbauer, U. (2007)2.
Като основни източници на историческото изследване, върху което се
изгражда структурата на настоящата проблематика, са използвани достъпни
1

В края на 2013 г., с протоколно решение №51 от 18.12.2013 г., Министерският съвет (МС)
одобрява Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014–2020 г.
(НПИЕГМ). Планът обхваща периода 2014–2020 г. и е разработен в отговор на Препоръка на
Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта. Съгласно Препоръката,
Гаранцията за младежта изисква младите хора да получават добро предложение за работа,
продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на срок от четири месеца след
като останат без работа или напуснат системата на формалното образование.
http://www.yg.mlsp.government.bg/dokumenti/ [прегледано 29.04.2018 г.]
2
Марчева, И. (2016) Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената
война. Пловдив, Летера; Marčeva, I. (1998) Les problèmes de l’emploi et du chômage en Bulgarie dans
les années 50 du XXe siècle. – Études balkaniques, XXXIV, 1–2, 24–45; Георгиева, М. (2016) Славен път
ни чака – трудов път“ – професионална подготовка на младите хора за участие в
индустриализацията на България (1947–1948). – В: Мартенски студентски четения. Сборник с
материали от Пета студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико
Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методи“, 381–396; Brunnbauer U. (2007)
"Die sozialistische Lebensweise": Ideologie, Gesellschaft, Familie und Politik in Bulgarien (1944–1989).
Wien, Böhlau Verlag.
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официални документи на държавното управление и отделните министерства,
различни

законодателни

актове,

укази,

постановления,

инструкции

и

разпореждания. В методологическо отношение работата с документални и
архивни материали, историческата реконструкция и съпоставителен анализ,
съотнесено към съвременното дефиниране на въпроса за младежката социална
политика, показва цялостния набор на изследователския инструментариум.
Младежка социална политика през 60-те години на ХХ век
До началото на 60-те години на века съществуващата система не само
подготвя и възпитава новата генерация, но и активно съдейства за нейната
професионална и трудова реализация на пазара на труда. Въпреки че в средата на
70-те и дори до края на политическата система през 90-те години на ХХ век
младежката социално-образователна политика да се смята за едно от
достиженията

на

социалистическото

общество,

кризисните

обществено-

политически явления в развитието на страната водят до появата и на негативни
явления по отношение на младежката социална политика (Marčeva, I., 1998;
Георгиева, М., 2016).
В стремежа си да контролира всички аспекти от общественото развитие на
страната в условията на започналата през 60-те години на ХХ век икономическа и
дългова криза (Марчева, И., 2016, с. 196) политическата система предприема
определени социално-законодателни мерки и инициативи, насочени към
социалната защита на подрастващата младеж.
С рефлексивно звучене от съвременна гледна точка, голяма част от
палиативните мерки, които държавата и партията предприемат по отношение на
младежката социална политика, се насочват първоначално към строго
определена рискова група – основно подрастващи (малолетни и непълнолетни)
младежи и девойки от 15- до 18-годишна възраст. Тук е наложително да се
направи уточнението, че до първата половина на 70-те години системата не
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разглежда (дефинира) като младежи лица над тази възраст, а ги класифицира
като пълноправни субекти – т.е. работници (трудов ресурс), който при липсата на
осигурителен социален риск-безработица, се разглежда като временно незаета
работна сила.
Приоритетните области, към които се насочват усилията на държавното и
партийно

управление,

засягат

основно

образователната

система,

която

индиректно е принудена да признае наличието на негативни явления, свързани с
ранното отпадане на ученици и невъзможността от последвала реализация на
завършили такива, които се дефинират назидателно като младежи, които не учат
и не работят. Но кои са те и как са определени те от системата?
Въпреки че във всички официални документи, третиращи социалната
политика към подрастващите, се дават основни базови дефиниции (не записали
се да продължат образованието си; напуснали училище; колебливи и не
успяващи учащи се; завършили и незавършили средните общообразователни
политехнически училища, които не учат и не работят), социалният профил на
младежите от социалистическия период не е много по-различен от съвременния.
Независимо че социалистическата система се отъждествява като социалнообществена формация, основана на разбирането за равенство, в реалната
българска действителност социалната стратификация на населението от края на
50-те и началото на 60-те години на ХХ век образува различни обществени
неравенства (Нунев, С., 2009, 56–58). Наличието на категории социално слаби
(лишени от права, репресирани), различни етноконфесионални групи и общности
(българомохамедани, цигани, каракачани) и прослойка от привилегировани
(партийни членове) определя облика на младежите и девойките в риск. До
голяма степен това е първото следвоенно поколение, което „израства“ в периода
на коренната трансформация на политическата система, приемайки всичките
пасиви и негативи, които обществото и самите те съпреживяват заедно със своите
родители и близки. Трайното капсулиране и затваряне на политическата система
след Унгарското въстание от 1956 г. и Пражка пролет през 1968 г. също може да
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се разглежда като своеобразен катализатор за протичащите процеси, свързани с
генерирането на младежки социални проблеми.
Първите реални стъпки на държавното управление, с които то de facto
признава, но и заявява своя траен ангажимент за активното решаване на
въпросите, свързани със социално отговорна политика по отношение на
младежите, може да се отнесе към началото на 60-те години на ХХ век.
С Постановление №174 на Министерски съвет от 29 юли 1960 г. „За
професионалната подготовка и осигуряване работа на младежите под 18 години,
които не продължават образованието си“ (ИПНС, бр. 63, 05.08.1960 г.) за първи
път се дават не само конкретни дефиниции и определение за младежи (от 15 до
18 години), но се задават и базови насоки (макар и все още много общи и не
много ясни), с които се цели:
 осъществяване на пълен контрол от страна на държавата – чрез
Изпълнителните комитети към общинските (народни) съвети по места, при
воденето на статистическа отчетност на „всички младежи и девойки, които не
продължават образованието си по каквато и да е причина“ (чл.1);
 регламентиране на дейности и мероприятия по активно социално
включване на младежите, незаети в производството и учебните заведения,
на работа като работници на територията на окръга (града) (чл.2);
 административно разпореждане (изискване) към всички министерства,
ведомства, ръководители на предприятия и окръжните (градски) народни съвети
по места да настаняват на работа без изключение всички младежи и девойки от
посочената група, които не продължават образованието си (чл.3).
Специфични рестрикции по отношение на настоящото постановление
несъмнено се явяват съкратените сроковете за неговото приложение, което се
регламентира да приключи в рамките на 3 месеца (до 15 януари 1961 г.). По
отношение на приемането на работа на непълнолетни младежи изискването е то
да става само с и след изричното съгласие на родителите, при строго спазване
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изискванията на Кодекса на труда, като се взема под внимание тяхното
здравословно състояние и физически възможности.
На макроравнище документът регламентира структурната организация на
цялостния процес по активно социално включване на младежите при
реализацията им на трудовия пазар, която се делегира чрез сложни командно
административни механизми на управление от ръководителите на предприятията
към низовите подсистеми. Със съдействието на професионалните организации и
партийни структури (БПС и Комсомола) в предприятията и различните стопански
обединения и отрасли се осъществяват и изпълняват всички насоки на
държавната социална политика, насочена към младежта.
Характерна и специфична особеност в нормативния документ, върху която
пада и основният акцент, несъмнено се явява изискването за последващо
(продължаващо) образование на трудово заетите младежи, които се задължават
да продължат да се учат без откъсване от производство, при условие че
посещават вечерни, задочни или екстернатни форми на обучение, като според
учебната

заангажираност

получават

полудневно

или

полумесечно

възнаграждение.
При съпоставителен анализ с оглед на съществуващата съвременна
нормативна база могат да се откроят няколко съществени момента.
На първо място се дефинират специфични възрастовите рамки, които на
нивото на тогавашното обществено развитие и съществуващата нормативна
уредба, третираща въпросите, свързани с подрастващата младеж, имат
сравнително ограничен диапазон и обхват.
На следващо място за разлика от действащата в момента нормативна база
на Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, бр. 112, 29.12.2001 г.) прави
впечатление, че по отношение на младежката социална политика посоченото
постановление има много по-изразен рестриктивно-разпоредителен характер.
Използвайки всички командно-административни механизми на държавното
управление, се прилага целият диапазон от действия, целящи решаването на
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възникналите проблеми. Това от съвременна гледна точка може да се
характеризира

като

движение

между

социалното

и

антисоциалното

законодателство.
На последно място, наред с активните мерки и механизми върху
младежите, се обръща значително внимание и на индиректните форми на
въздействие, което трябва да се осъществява по линия на окръжните комитети,
БПС и ДКМС. Въпреки че в документа не се посочва как се осъществява тази
дейност, очевидно на тях се възлагат всички мероприятия не само по отношение
на включване и адаптиране в производствените дейности и процеси, но и силна
идеологическа работа от младежката партийна организация по места за
постигането на заложените цели.
Колкото несъвършени и първични да изглеждат от съвременна гледна
точка, повечето разпореждания на настоящото постановление имат и своите
достойнства. Задължително-разпоредителният характер на нормативния акт за
разлика от съвременната нормативна база, в която функциите на държавата са
сведени единствено до насърчаване на младежката заетост, тук са ясно
регламентирани и показват характера на социално отговорна политика на
етатизация, провеждана от социалистическата система.
Голяма част от разпоредбите, заложени в Постановление №174, в
последствие са методически и организационно прецизирани и доразвити в
специално издадената от Министерство на просветата и културата – Инструкция
за нейното приложение. (ИПНС, бр. 94, 23.11.1962 г.)
Съществени промени могат да се откроят в следните насоки:
 По отношение на отчетността, която е в правомощията на народните
съвети, вече се изгражда статистическа структура с длъжностно лице,
осъществяващо събирането на сведения само за младежи и девойки, които не
продължават образованието си. При работата си тя ползва съдействието на
отечественофронтовската

организация,

директорите на учебните заведения.
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 По отношение на изпълнението, пълният контрол и взаимодействие се
осъществява на всички базови нива по вертикала и хоризонтала на системното
управление. Директорите на учебните заведения са задължени да уведомяват в
срок до 20 дни народните съвети за младежи, които не са се записали да
продължат образованието си, а също така и такива напуснали, но след като са
взели и приложили всички възможни мерки за записване на колебливите и
неуспяващи ученици. Същият набор от действия се прилага и от ръководителите
на предприятия, ТКЗС, ТПК и ДЗС, които уведомяват в срок до 3 дни за
напусналите млади работници и ученици под 18 години.
 По отношение на трудоустрояването, настаняването и разпределението
на младежи на работа като работници се осъществява само чрез списъци,
изготвени от местните изпълнителни комитети по местоживеене (градски и
окръжни), като всички дейности по организирането и използването на младежка
работна сила е регламентирано да става в срок не по-дълъг от 3 месеца (до 15
януари).
 По отношение на практическата подготовка, според характера на
практикуваната професия младите работници без практически опит и знания се
прикрепят към опитни работници с разряд или бригадири за индивидуално
обучение, което намира съществено отражения и е видно в съвременното
социално законодателство за насърчаване на младежката заетост (чл. 41а (2–5)
(ДВ, бр. 112, 29.12.2001 г.).
Сред основните приоритети, както вече бе посочено и се вижда от
първостепенния разпоредител на нормативния документ – Министерство на
образованието и културата, е продължаващото/последващо образование на
работещите младежи. Насочването за следване към различни форми на
формално и неформално обучение (вечерни, сменни, екстернатни) без откъсване
от работния процес е несъмнено едно от достойнствата на провежданата
политика.
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Практическата дейност по прилагането на младежката социална политика
на базата на съществуващите нормативни документи еволюционно се доразвива
и надгражда с изменения и допълнения на съществуващата Инструкция, която се
регламентира от Министерски съвет и с последващо Разпореждане №1448 от
следващата година (ИПНС, бр. 94, 23.11.1962 г.).
Като съществени нововъведения могат да се откроят промените, настъпили
по отношение на някои параграфи, сред които определението за младежи. Към
съществуващите дефиниции системата добавя по-широката и на пръв поглед
неясна формулировка за непълнолетни младежи. Това несъмнено влиза в явно
противоречие със съществуващия Закон за обществени грижи и възпитание на
детето (ДВ, бр. 242, 22.10.1946 г.) и Закона за здравна защита на майчинството и
детството (ДВ, бр. 199, 31.08.1946 г.) (чл.1 и чл. 20), но очевидно е възприето по
целесъобразност с оглед на обхвата на съществуващата целева група, чиято долна
граница засяга и лица под 15 години.
Предвид икономическите промени и изменения, които протичат през
първата половина на 60-те години, настоящото Разпореждане регламентира нова
много

по-оптимална

Съществуващите

и

служби

рационална
за

отчет

нормативна
и

структура

регистрацията

на

за

контрол.

трудоспособни

непълнолетни и младежи, които не продължават образованието си, вече
преминава на административно подчинение към отделите Работна заплата при
окръжните народни съвети. Към тях се придават съществуващите ресорни звена
(отдели) и служби по Просвета и култура, които запазват своите административни
функции по отчет и регистрация на младежи от 15 до 18 години.
Обвързването на социално палиативните дейности и мероприятия за
професионалната подготовка и осигуряване работа на младежта с трудовата
заетост и икономическите изисквания на системата води до няколко съществени
промени и изменения и по отношение на тяхната реализация:
 При разработването на годишните икономически планове за развитие на
страната през Четвърта петилетка (1961–1965) Държавната планова комисия се
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задължава всяка година да заделя отделни бройки към фонд работна заплата за
учениците и младежите (до 10% от средно списъчния състав на предприятията)
според нуждите на отделните отрасли, ведомства и производства.
 Определените ученически и младежки места заедно със съответния
фонд работна заплата не могат да се трансформират или променят от
предприятията и отделните производства, като по този начин те са задължително
гарантирани от държавата. Цялостният процес по контрола, администрирането и
настаняването на работа на неработещите младежи се извършва само с писманаправления от отделите Работна сила към окръжните народни съвети в срок до
3 месеца.
 При назначаване задължително се спазва принципът на уседналост и
местообитание, като на младежите, на които се търси работа, най-напред се
предлага работа в близки населени места (градска община), а при невъзможност
в други населени места.
 С оглед ограничаване на фиктивната заетост и действителното
повишаване нивото на квалификация на работещите младежи вече се въвеждат
срокове на обучение в производството, което се регламентира с отделна
Наредба на Министерски съвет (120-то Постановление от 25 юли 1962 г.).
Ръководителите на предприятията се задължават от системата да назначават като
работници учениците и младежите едва след успешно положен тарифноквалификационен изпит за категория и разряд. Специфична особеност тук се
явява фактът, че освободените места се запазват като ресурсни, т.е. на тях се
назначават отново отпадащи ученици и младежи.
Младежката социална политика от средата на 70-те години на ХХ век
В края на 60-те години на ХХ век задълбочаващите се процеси на активна
социална политика от страна на държава, въпреки рестриктивния си характер,
очевидно не успява да се справи докрай с реализирането на целия набор от
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палиативни мерки. Това налага Министерски съвет да търси по-ефикасни способи
за подготовката на младежите, които не продължават образованието си.
Цялостната дейност по практическото изпълнение на широкия спектър от
мероприятията, свързани с тяхната професионална подготовка и трудова
реализация, се възлага с нарочно Разпореждане №366 вече към Комитета за
стопанска координация (ДВ, бр. 85, 31.10.1969 г.).
За

осъществяването

на

поставените

цели

системата

подхожда

„комплексно“ чрез създаването на сложни структурни агломерации. Обединени
под разпореждането на изпълнителен орган с ранг на министерство, какъвто
несъмнено е Комитета за стопанска координация, се цели упражняването не само
по-ефикасен контрол и координационна дейност, но и решаване на широк
спектър от икономически, структурни или социални дейности и мероприятия,
което не е неспецифично за посочения период. С оглед на съществуващото
планово и икономическо профилиране на отделни отрасли, специфичните нужди
и изисквания на системата налагат определени промени както по отношение на
регламентирането на учебната дейност и трудовата подготовка на младежите,
така и по активното им включване в процеса на трудова заетост и социализация.
Осъществявайки взаимодействието между всички министерства, ведомства,
държавни стопански обединения и предприятия, усилията на Комитета се
съсредоточат основно по посока на организирането на школи и курсове за
професионалната подготовка на младежите, завършили или незавършили
средните общообразователни политехнически училища, които не учат и не
работят, за нуждите на икономиката.
По отношение на организиране на учебния процес в школите и курсовете се
върви основно по посока на надграждане на съществуващата образователна
система. Провеждането на учебни дейности се регламентира към съответните
отраслови учебни заведения и структури, като специфична особеност спрямо
предходните нормативни актове е, че те вече не зависят от началото на учебната
година, т.е. те могат да бъдат организирани вече по всяко едно време.
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Подготовката на изпълнителски и технически кадри, за каквито се подготвят
повечето младежи, се насочва към такива професии и специалности, които да
намират приложение в повечето предприятия и дейности. За практическото
усъвършенстване на знанията и техническия опит, придобити в школите и
курсовете, предприятията, за които се подготвят младежите, се задължават да
предоставят машини, съоръжения и материали при провеждането на учебни
практики.
Цялостният процес по реализирането на заложените мероприятия налага
изграждането на сложна система на организацията, при която се създава
значителна материално-техническа база, включваща не само учебни и
производствено-практически

сгради,

но

инфраструктура,

акумулираща

значителни финансови средства от държавния бюджет на страната.
В структурно отношение преустройството на дейностите по подготовката на
младежите и девойките, завършили средно образование, които не учат и не
работят, се регламентират към новосъздадената комисия за професионална
ориентация, която има за цел да обхване тяхната бъдеща подготовка и
последващо насочване (включване в трудовия процес). Координацията по
изготвянето на годишните планове за откриване на школи и курсове и
регламентирането на тяхната дейност за нуждите на отделните министерства и
ведомства се делегира към Министерство на труда и социалните грижи.
Според важността на отраслите, за които се подготвят младежи и девойки,
се диференцират три основни направления:
 за изпълнителски кадри – за младежи с незавършено средно
образование, чието обучение да бъде между 3 до 6 месеца;
 за средни икономически кадри – младежи със средно техническо
образование, на които след завършване се признава средно специално
образование, обучението на които продължава до 9 месеца;
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 за средни технически кадри – младежи и девойки с техническо
образование, за специфични производства и отрасли със срок на подготовка до 1
година и повече (по изключение за някой сложни специалности).
Ускореният процес по изпълнението на настоящото разпореждане налага
Министерство на народната просвета, съгласувано с останалите министерства и
комитети, да подготвят в срок от 3 месеца за нуждите на предвидените школи и
курсове учебни планове и програми, в които основно да се предвидят само и
единствено

часове

по

специалните

дисциплини,

без

включването

на

общообразователните предмети.
Сред специфичните моменти, на които се обръща сериозно внимание наред
с изложените аспекти на разпореждането, съществен (положителен) елемент тук
представлява регламентирането на статута и материалното обезпечаване на
младежите, които не учат и не работят, за периода на тяхната ресоциализация и
след това. Например за времето на своето обучение и практическа подготовка на
„курсистите“ се осигурява: безплатна храна (закуска, обед и вечеря), работно
облекло, общежитие или квартира (за времето на курса), пътни разходи, ако
живеят в друго населено място. Същевременно държавата отива още по-напред в
материалното обезпечаване и подсигуряване, като се предвижда получаване и на
възнаграждение според направлението, за което младежите се подготвят. В
парично изражение то варира в диапазона 30–40% от средногодишната заплата
на квалифициран работник, но въпреки това се оказват достатъчно за
задоволяване на минималните социални нужди на подрастващата младеж.
По отношение на последващата ресоциализация на успешно завършилите
школи и курсове младежи действията на държавата не спират и не се
ограничават. Нейната дейност продължава да се насочва по посока не само на
упражнявания контрол, но и силно социално защитна политика, изразяваща се
във:
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 сключването на дългосрочни трудови договори между младежите и
предприятията, които са на централно разпореждане, т.е. с държавата, която се
явява основен доставчик и работодател в една относително затворена система;
 задължително гарантиран трудов договор за срок не по-малко от 2
години, а при невъзможност от последвало настаняване или структурни промени
на производството възможност за изплащане на обезщетение в размер на до 3
месечни основни заплати (по тарифната ставка за специалността) на останалия не
по негова вина млад работник;
 при постъпване на работа като млад работник същият може да ползва
аванс до една месечна брутна заплата за обзавеждане на квартира, облекло или
други социални нужди, която възстановява в срок до 6 месеца;
 за новообучените изпълнителски и технически кадри може да се
установи за отделни специалности и професии намалена норма на изработка
(през първия месец с 30%, през втория с 20% и през третия с 10%), до достигане
на изискания от работника производствен максимум.
Всички насоки, прилагани от държавата по отношение на младежката
социална политика и

изграждането

на материално

техническата

база,

обезпечаваща решаването на специфични кризисни проявления в нейното
развитие, до този момент очевидно се отчитат като положителни. Това естествено
води до задълбочаване процесите по надграждане на съществуващата система,
което намира продължение и в издадената през следващата година Наредба №051 на МТСГ за прилагането на Разпореждане №366 (Държавен вестник, бр. 5,
16.01.1970 г.). Съществено нов момент тук се явява т.4, която определя и фиксира
по-висок горен праг за горната граница на младежи и девойки, която вече се
определя на 30 години. По отношение на общите дефиниции акцентът пада найвече върху отпадащи или завършили 8-ми клас (основно образование), които се
очертават като най-рискова група сред подрастващите. Нов момент има и в
организацията на процеса, а именно тя се възлага изцяло към МТСГ, което се
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явява основен бенефициент и първостепенен разпоредител при реализирането
на социалната програма за заетост на отпаднали или трудово незаети младежи.
Подробният анализ на наредбата, регламентираща действията по
методическата

организация

на

курсове

и

школи,

администрирането,

ръководството и процесите по материалното осигуряване на младежите
(издръжка за времето на обучението), както и последвалата реализация, показва
значението, което държавата отделя за социалната интеграция на младежите,
които не учат и не работят. Въпреки че от началото на 70-те години изградената
системата

за

организиране

на

цялостния

процес

по

социализация

и

професионалната подготовка на младежките непрекъснато се централизира, тя
очевидно не успява да се справи напълно с решаването на социалните проблеми
по отношение на подрастващите. Продължаващото нежелание на отделни
младежи и девойки, които не искат или не желаят да учат или работят, оказват
определено влияние върху държавната политика по отношение налагането на
репресивни социално-законодателни рестрикции. Ето защо за постигане на
заложените цели и подобряване процесите, свързани с трудовото възпитание и
активното включване в общественополезни дейности и труд на младежите и
девойки, които не учат и не работят, Министерски съвет приема Постановление
№136 от 31 декември 1974 г. (Държавен вестник, бр. 8, 28.01.1975 г.). Според
документа за неработещи младежи вече се считат „всички младежи и девойки на
възраст от 15 до 30 години, които не учат, не се занимават с
общественополезен труд – без постоянна, временна или сезонна работа в
учреждения, предприятия, организации, лични стопанства или други“ (чл.1
ал.(2).
Коренната промяна, която се забелязва, може да бъде откроена най-вече по
отношение на организационната структура и подведомствените компетенции.
Наред с юрисдикцията на МТСГ и Изпълнителните комитети на народните съвети
(ИК на НС), Комитетът за младежта и спорта (КМС), Държавна планова комисия
(ДПК), Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз (ЦК
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на ДКМС) и Националния съвет на Отечествения фронт (НС на ОФ) (чл.1),
младежите попадат и под контрола на репресивните органи на държавното
управление – Министерство на вътрешните работи (МВР). Оказващи пълно
съдействие на бюрата по работната сила и общинските народни съвети, органите
на Народната милиция издирват, картотекират и „въдворяват“ младежи и
девойки, които водят безделен начин на живот, не учат и не работят; или не са
подали заявление за включване в курсове и школи за професионална
подготовка. Младежи, които не желаят да се включат в общественополезен
труд, и такива, които самоволно напускат или се отлъчват от предприятията,
учрежденията и организациите, където са назначени на обучение или работа, се
завеждат на отчет, като им се оказва необходимото социално-репресивно
въздействие по линия на оторизираните органи (МВР) и младежките организации
(ДКМС).
„Препоръките“

в

Постановлението

на

Министерски

съвет

към

обществените организации е да провеждат не само системни мероприятия и
разяснителни идеологически кампании на младежите, застрашени от отпадане
или не упражняващи общественополезна дейност и труд, но също така и
създаване на обществена нетърпимост към тях и търсене на отговорност от
родителите на непълнолетните младежи, които не вземат мерки срещу
безделието на своите синове и дъщери. За младежи, към които възпитателните
действия също не дават резултат, могат да се прилагат съответните
административни мерки, включително и да им се търси наказателна отговорност
съгласно

действащите

законови

разпоредби

(чл.

32

от

Закона

за

административните нарушения и наказания) (ДВ, бр. 92, 28.11.1969 г.).
Подобни рестрикции могат да бъдат прилагани както по отношение на техните
родители, така също и на длъжностните лица, които с действието или
бездействието си не вземат мерки срещу проявите на безделие и аморален
начин на живот.
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Наред с чисто репресивните законодателните рестрикции по отношение на
социално защитните механизми, към всяко предприятие и стопанско обединение
се запазва регламентът от предходния период за гарантирани ученически места с
фонд работна заплата за младежи от 15 до 18 години, които не подлежат на
трансформация. Съществена и важна промяна се явява регламентирането
защитата на младите работници и временно прекъснали следването си студенти.
При структурни преобразования или реорганизация на предприятието, налагащо
освобождаването и пренасочването на работна сила към други сектори на
икономиката и производството, освободените младежи и студенти на възраст от
18 до 30 години се настаняват в други предприятия и организации с предимство.
Като определен недостатък може да се изведе ограничителният характер на
системата по отношение на условията, при които „рисковите“ младежи и девойки
могат да кандидатстват за редовно обучение във висши учебни заведения. Те се
допускат само ако са придобили минимален трудов стаж или са били на работа
най-малко 8 месеца3. За всяко следващо кандидатстване през следващите години
се изисква те да са упражнявали непрекъсната трудова дейност до приемните
изпити. Напусналите или прекъснали висшето си образование младежи в 7дневен срок също подлежат на незабавна регистрация в бюрата по работната
сила.
Като съществена мярка по отношение на образователните програми
Министерство на народната просвета се задължава ежегодно да анализира
изпълнението на задачите за задължителното осмокласно образование и при
нужда да взема допълнителни мерки за всички подрастващи (чл.10), което се
явява своеобразен екзистенц-минимум за социалистическата система по
отношение на младежите.
Независимо от някои антисоциални (рестриктивни) разпоредби по своята
същност и характер Постановление №136 може да се разглежда като последния
крайъгълен камък по отношение на младежката социална политика през
3

Това се отнася само за тези, които не са приети първата година във ВУЗ.
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посочения период. Така изградената социалнозащитна система, въпреки
сложната структурна организация, успява, ако не напълно, то поне да ограничи
кризисните проявление, оказващи влияние върху подрастващата младеж и
младите хора. Въпреки че от втората половина на 70-те години до началото на
демократичните промени през 1989 година държавата продължава да води
социално отговорна политика, полагайки значителна грижа за младите,
установеният (от нея) модел претърпява незначителни социални изменения и
промени.
Заключение
Провежданата държавна политика през посочения период създава
специфични условия за изграждането на определен социален модел по
отношение на младите хора. Овладяването на определени базисни умения и
компетенции значително допринася за повишаване не само на качеството на
образователните процеси и квалификационната подготовка на младежите, но и
тяхното бъдещо социално включване и обществена реализация. Чрез определени
защитни механизми, които управлението създава, държавата излиза от пасивната
си роля на регулатор и се превръща не само в директен доставчик/работодател,
но и в своеобразен гарант за социалната сигурност на младежите в
социалистическото общество през посочения период.
Като пряко изражение, гарантирането на определена социална защита
генерира специфични условия и нагласи в общественото съзнание, които от
социална гледна точка дават определена сигурност и на самото общество.
Реалните измерения и резултати на провежданата политика, обаче, не могат да
се разглеждат еднозначно.
Въпреки всички позитиви на социалистическата политика кризисните
социални явления, пред които подрастващите и младите хора са изправени, не се
решават напълно. Законодателните мерки (рестрикции) и инициативи на
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държавно ниво, с които се цели решаването на съществуващите проблеми,
показват реалните измерения и сложност на реализираната младежка социална
политика през посочения период. В определени условия дори самата държавнополитическа система се явява катализатор за отделни нейни проявления, които се
тушират само и единствено чрез абсолютно подчинение и контрол от нейна
страна върху всички аспекти от нейното развитие.
Независимо от оценките, които днес могат да се дадат, очевидно е, че в
резултат на отговорно провежданата от държавата социална политика през
изследвания период се създават условия и предпоставки младежките проблеми
до голяма степен да бъдат, ако не напълно преодолени, то поне туширани и
сведени до минимум.
Използвана литература
Георгиева, М. (2016). Славен път ни чака – трудов път“ – професионална подготовка на младите
хора за участие в индустриализацията на България (1947–1948). – В: Мартенски студентски
четения. Сборник с материали от Пета студентска научна конференция във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методи“,
381–396. [Georgieva, M. (2016). Slaven pat ni chaka – trudov pat“ – profesionalna podgotovka na
mladite hora za uchastie v industrializatsiyata na Balgariya (1947–1948). - V: Martenski studentski
cheteniya. Sbornik s materiali ot Peta studentska nauchna konferentsiya vav VTU „Sv. sv. Kiril i
Metodiy“. Veliko Tarnovo, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Sv. Kiril i Metodi“, 381–396].
Маринова-Христиди, Р. (2006). Българското образование между съветизацията и традицията
1948–1959. Университетско издателство „Св. Климент Охридски", София. [Marinova-Hristidi,
R. (2006). Balgarskoto obrazovanie mezhdu savetizatsiyata i traditsiyata 1948–1959.
Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski", Sofiya].
Марчева, И. (2016). Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената
война. Пловдив, Летера. [Marcheva, I. (2016). Politikata za stopanska modernizatsiya v
Balgariya po vreme na Studenata voyna. Plovdiv, Letera].
Нунев, С. (2009). Антидискриминационна и антипотискаща социална работа. Съвременна теория и
практика. София, Парадигма (В. Търново, Фабер). [Nunev, S. (2009). Antidiskriminatsionna i
antipotiskashta sotsialna rabota. Savremenna teoriya i praktika. Sofiya, Paradigma (V. Tarnovo,
Faber)].
Brunnbauer Ulf (2007). "Die sozialistische Lebensweise": Ideologie, Gesellschaft, Familie und Politik in
Bulgarien (1944–1989). Wien, Böhlau Verlag.
Marčeva, I. (1998). Les problèmes de l’emploi et du chômage en Bulgarie dans les années 50 du XXe
siècle. – Études balkaniques, XXXIV, 1–2, 24–45.

Нормативни актове и документи
Закон за обществени грижи и възпитание на детето. (о.г.в.д.) – ДВ, бр.242, 22.10.1946 г.
[Zakon za obshtestveni grizhi i vazpitanie na deteto. (o.g.v.d.) – DV, br.242, 22.10.1946 g.].

39

Александър Христов
Младежката социална политика в България
(началото на 60-те–средата на 70-те години на ХХ век)

www.swjournal-bg.com

Закона за здравна защита на майчинството и детството – ДВ, бр. 199, 31.08.1946 г. [Zakona za
zdravna zashtita na maychinstvoto i detstvoto – DV, br. 199, 31.08.1946 g.].
Постановление № 174 на Министерски съвет от 29 юли 1960 г. За професионалната подготовка и
осигуряване работа на младежите под 18 години, които не продължават образованието си.
– ИПНС, бр. 63, 05.08.1960 г. [Postanovlenie № 174 na Ministerski savet ot 29 yuli 1960 g. Za
profesionalnata podgotovka i osiguryavane rabota na mladezhite pod 18 godini, koito ne
prodalzhavat obrazovanieto si. – IPNS, br. 63, 05.08.1960 g.].
Инструкция за приложение на 174-то Постановление на Министерски съвет от 29 юли 1960 г.
относно професионалната подготовка и осигуряване работа на младежите под 18 годишна
възраст, които не продължават образованието си. – ИПНС, бр.82, 11.10.1960 г. [Instruktsiya
za prilozhenie na 174-to Postanovlenie na Ministerski savet ot 29 yuli 1960 g. otnosno
profesionalnata podgotovka i osiguryavane rabota na mladezhite pod 18 godishna vazrast, koito
ne prodalzhavat obrazovanieto si. – IPNS, br.82, 11.10.1960 g.].
Инструкция за приложение на 174-то Постановление на Министерски съвет от 29 юли 1960 г. и
1448-мо Разпореждане на Министерски съвет от 23 август 1962 г. за професионалната
подготовка и осигуряване работа на младежите под 18 годишна възраст, които не
продължават образованието си. – ИПНС, бр. 94, 23.11.1962 г. [Instruktsiya za prilozhenie na
174-to Postanovlenie na Ministerski savet ot 29 yuli 1960 g. i 1448-mo Razporezhdane na
Ministerski savet ot 23 avgust 1962 g. za profesionalnata podgotovka i osiguryavane rabota na
mladezhite pod 18 godishna vazrast, koito ne prodalzhavat obrazovanieto si. – IPNS, br. 94,
23.11.1962 g.].
Разпореждане №366 на Комитетът за стопанска координация от 30 септември 1969 г. За
професионалната подготовка и настаняване на работа на младежи със завършено и без
завършено средно образование, които не продължават да се учат. – ДВ, бр. 85, 31.10.1969 г.
[Razporezhdane №366 na Komitetat za stopanska koordinatsiya ot 30 septemvri 1969 g. Za
profesionalnata podgotovka i nastanyavane na rabota na mladezhi sas zavarsheno i bez
zavarsheno sredno obrazovanie, koito ne prodalzhavat da se uchat. – DV, br. 85, 31.10.1969 g.].
Наредба №0-51 За прилагане на Разпореждане № 366 на Комитетът за стопанска координация от
30 септември 1969 г. За професионалната подготовка и настаняване на работа на младежи
със завършено и без завършено средно образование, които не продължават да се учат. –
ДВ, бр. 5, 16.01.1970 г. [Naredba №0-51 Za prilagane na Razporezhdane № 366 na Komitetat za
stopanska koordinatsiya ot 30 septemvri 1969 g. Za profesionalnata podgotovka i nastanyavane
na rabota na mladezhi sas zavarsheno i bez zavarsheno sredno obrazovanie, koito ne
prodalzhavat da se uchat. – DV, br. 5, 16.01.1970 g.].
Постановление №136 За осигуряване работа или професионална подготовка на младежите, които
не учат и не работят. – ДВ, бр. 8, 28.01.1975 г. [ Postanovlenie №136 Za osiguryavane rabota ili
profesionalna podgotovka na mladezhite, koito ne uchat i ne rabotyat. – DV, br. 8, 28.01.1975 g.].
Закона за административните нарушения и наказания. – ДВ, бр. 92, 28.11.1969 г. [Zakona za
administrativnite narusheniya i nakazaniya. – DV, br. 92, 28.11.1969 g.].
Закон за насърчаване на заетостта. – ДВ, бр. 112, 29.12.2001 г. [Zakon za nasarchavane na zaetostta.
– DV, br. 112, 29.12.2001 g.].
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