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СИГУРНОСТ 

 

Павел Ангелов 
 

Резюме: През последните десетилетия се формира патологично неравенство на доходите от 

труд в сравнениe с доходите от капитал както в национален, така и в глобален план. Това е обект на 

анализ от редица изтъкнати изследователи. В този контекст твърде актуален и съществен въпрос 

представлява анализът на така наречените доходи от труд. В статията се разглеждат равнището и в 

сравнителен план доходите от труд в България в рамките на Европейския съюз. Акцентира се върху 
значението на подмяната в теорията и нормативната уредба на понятието „работна сила“ с понятието 

„труд“ по отношение на възнаграждението на наемната работна сила. Анализът на доходите от труд се 

прави в контекста на човешката сигурност, включително в сектора за сигурност и отбрана, в национален, 

интеграционен и глобален аспект. 

Ключови думи: доход от труд, човешка сигурност, сектор за отбрана. 
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Abstract: Over the past decades pathological inequality of labour income has been formed in comparison 
with capital income both nationally and globally.  This is a subject of analysis by a number of prominent 
researchers. In this context, the analysis of the so-called labour income is a very topical and important issue. The 
article looks at the level of the labour income in Bulgaria as well as in a comparative way within the European 
Union.  Emphasis is placed upon the meaning of the replacement of the concept of labour force with the notion of 
labour both in theory and in regulatory framework in connection with the remuneration of the hired labour force. 
The analysis of the so-called labour income is made in the context of human security including the sector of security 
and defence sector in a national and in an integration, global aspect. 

Key words: labour income, human security, defence sector. 
 


