


– 5 –

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
Уводни думи ...................................................................................................... 11

Проф. Сър Роджър Джоуел, Великобритания, 
международен координатор на ЕSS

Forward ................................................................................................................ 13

1. Какво е Европейското социално изследване 
(European Social Survey – ESS)? .......................................................... 15
Лилия Димова, национален координатор на ESS за България
1.1. Предисторията и създаването на ESS ................................................................... 15
1.2. Методическите специфики на ESS ......................................................................... 19
1.3. Специфика на методиката на извадката на ESS .................................................. 22
1.4. България в ESS ............................................................................................................. 23
1.5. Ползите от ESS за България ..................................................................................... 26

Благодарности ................................................................................................... 29

КАчЕСтво НА ЖИвот, блАгополУчИЕ, ДовЕРИЕ ................. 31

2. Доверие и благополучие .......................................................................... 33
Николай Тилкиджиев
2.1. Защо сме „на дъното“? ................................................................................................ 35
2.2. Качество на живот-благополучие-доверие: европейската доктрина .......... 37
2.3. България – общество на ниското доверие ........................................................... 43

2.3.1. Доверието към другите хора – „социалното“  
или междуличностно доверие ...................................................................... 43

2.3.2. Доверието към институциите – „политическото“ доверие ................. 48
2.4. Доверие и удовлетвореност ..................................................................................... 52
2.5. Страховете на българите – фактор за недоверие .............................................. 57
2.6. Основания за оптимизъм? ....................................................................................... 60

3. Условия на живот и благосъстояние .................................................. 63
Валентина Златанова
3.1. Данните от 2009 г. за условията на живот............................................................ 64
3.2. Удовлетвореност от условията на живот на макрониво ................................. 66
3.3. Работата на държавните институции и жизненото равнище ......................... 67
3.4. Неудовлетвореност от живота на микрониво .................................................... 70
3.5. Социални мрежи и начин на живот ....................................................................... 72
3.6. Несигурност и начин на живот ............................................................................... 75
3.7. Социално-психологически характеристики на начина на живот ................. 77
3.8. Неудовлетвореност от условията на труд ............................................................ 81



– 6 –

Благополучие и доверие: България в европа?   d  Сравнителен анализ по ESS (2006/2009)

4. Идентичност и благополучие ................................................................ 85
Таня Неделчева
4.1. Основни понятия ........................................................................................................ 85
4.2. Народопсихологичен модел на българското благополучие ........................... 86
4.3. Равнища на благополучие и модели на идентичност........................................ 87
4.4. Релефи на отношението благополучие – идентичност .................................... 88

4.4.1. Държавността като надежда ......................................................................... 89
4.4.2. Между социалния оптимизъм и социален песимизъм ......................... 90
4.4.3. Скъсените жизнени планове ......................................................................... 93
4.4.4. Благополучието и другостта ......................................................................... 95
4.4.5. „Пробивите“ в националната идентичност .............................................. 97

4.5. От национална към европейска идентичност .................................................... 98

5. постмодернизацията на стила на живот ........................................ 103
Мая Келиян
5.1. Понятието „стил на живот“ ....................................................................................103
5.2. Стил на живот в постмодерното общество .......................................................109
5.3. Стилът на живот в България по време на социализма (според изследвани 

предприемачи) ..........................................................................................................111
5.4. Консуматорството в съвременния стил на живот в България.....................113
5.5. Дигитализация на стила на живот .......................................................................116
5.6. Обществено-политическа инициативност и гражданско участие .............119
5.7. Промени в свободното време ................................................................................121
5.8. Българският преход и постмодернизацията на стила на живот .................124

6. Индексът за щастие в сравнителна перспектива ..................... 127
Лилия Димова, Мартин Димов
6.1. За факторите, които влияят върху щастието ...................................................128
6.2. Какво прави и поддържа хората щастливи? ......................................................134
6.3. Удовлетвореността от личния статус .................................................................137
6.4. Ролята на обществено-политическата среда .....................................................144
6.5. Как виждаме жизнените си перспективи? .........................................................146
6.6. Обобщеният индекс на щастието ........................................................................150
6.7. В заключение ..............................................................................................................152

7. балансът между работа и семеен живот..................................... 155
Сийка Ковачева
7.1. Концепцията „баланс между работата и семейството“ ..................................157
7.2. Емпирична основа и модел на анализа ................................................................160
7.3. Ресурси и ограничения от институционалния контекст ..............................162
7.4. Ресурси и ограничения на работното място .....................................................168
7.5. Ресурси и ограничения от страна на домакинството .....................................171
7.6. Индивидуални характеристики ............................................................................173



– 7 –

  Съдържание

СоцИАлНо ИзКлючвАНЕ И ИНтЕгРАцИя ............................ 177

8. глобалната криза и регионалните икономическите нагласи . 179
Кръстьо Петков, Атанас Владиков
8.1. Методологически уточнения .................................................................................179
8.2. Променящата се среда: фоновите фактори .......................................................182
8.3. Предусещане за криза ..............................................................................................184
8.4. Има ли основания за регистрирания краен песимизъм на българите? ....187
8.5. Икономическите страхове на българите ............................................................189

8.5.1. Страх от безработица ....................................................................................190
8.5.2. Страх от недоимък .........................................................................................190
8.5.3. Маргинализация на статусите: пенсионери и безработни ................191

8.6. Новият патернализъм ..............................................................................................194
8.7. Данъчното поведение ..............................................................................................196
8.8. Стратегии за оцеляване ...........................................................................................198

9. линията на бедност и минималните социални стандарти ...... 201
Любен Томев, Желязко Христов
9.1. Изследвания върху бедността в България.........................................................203

9.1.1. Относителен метод на ЕВРОСТАТ ...........................................................203
9.1.2. Регионални измерения на бедността ........................................................204
9.1.3. Изследвания на Световната банка, базирани на потреблението .....205
9.1.4. Международни линии на бедност .............................................................207
9.1.5. Методът на потребителската кошница ....................................................207

9.2. Субективното усещане за бедност и инструментите  
на социалната политика в ЕSS ..............................................................................208

9.3. Използване на линията на бедност за целите  
на социалната и икономическата политика .....................................................213

9.3.1. Линия на бедност и гарантиран минимален доход ..............................213
9.3.2. Необходимост от обвързване на минималната работна заплата  

с прага на бедност ..........................................................................................215
9.3.3. Синдромът „работещи бедни“ ....................................................................216
9.3.4. Възможните политики по отношение на „работещите бедни“ .........218

9.4. Изводи ..........................................................................................................................219

10. политиките в българия: за социално включване  
или изключване? .....................................................................................................221
Мария Желязкова
10.1. За социалното изключване/включване и политиките към тях .................221
10.2. Достъп и качество на заетостта: обезвластяване .........................................225
10.3. Потребление и подоходна структура: обедняване .......................................231
10.4. Качество на социалните мрежи: отчуждение .................................................236
10.5. Социалното включване като възможност .......................................................241



– 8 –

Благополучие и доверие: България в европа?   d  Сравнителен анализ по ESS (2006/2009)

11. пазарът на труда и социалната интеграция ................................ 243
Екатерина Рибарова
11.1. Основни индикатори на социалната интеграция  

и механизми за социално включване ................................................................243
11.2. Заетост, безработица и социална интеграция ................................................245
11.3. Качествената заетост, като условие за социална интеграция ....................252
11.4. Някои изводи ...........................................................................................................256

12. Социална ангажираност и включеност в интернет ................. 259
Мартин Димов
12.1. Основни концепции в съвременното развитие на интернет .....................261
12.2. Какво представлява Web2.0? ...............................................................................264
12.3. Методологически стъпки при измерването  

на виртуалната включеност ..................................................................................266
12.4. Особености на индикаторите за оценка на използваемостта  

на Web2.0 приложенията .......................................................................................267
12.5. Емпирични основи на социалната включеност и изолация във виртуалното 

пространство ............................................................................................................269
12.6. Позитивизмът и електронният избор ..............................................................277

13. Инвалидност, социални контакти, удовлетвореност ............. 283
Калоян Харалампиев
13.1. Начини за измерване на инвалидността ..........................................................283
13.2. Хипотези и индикатори ........................................................................................284

13.2.1. Отношение към живота, към другите хора  
и социалното затваряне ..............................................................................285

13.2.2. Отношение към здравната система ........................................................285
13.2.3. Възможност инвалидите сами да осигуряват средствата за 

съществуването си .......................................................................................285
13.2.4. Усещане за дискриминация .......................................................................286
13.2.5. Социално-демографски характеристики .............................................286
13.2.6. Субективно общо здраве ............................................................................286

13.3. Методът на „класификационното дърво“ ........................................................287
13.4. Резултати ...................................................................................................................288
13.5. Изводи ........................................................................................................................301

НЕРАвЕНСтвА, ДовЕРИЕ, толЕРАНтНоСт ................................ 303

14. отношението към чужденците: 
европейски варианти на (не)толерантността ............................ 305
Андрей Нончев, Светла Енчева
14.1. Отношението към чужденците – проблеми и предизвикателства ..........306
14.2. Толерантност към чужденците в европейските държави ..........................308

14.2.1. Индекс „Толерантност към чужденците“ .............................................308
14.2.2. Сравнителна оценка на толерантността към чужденците в 

европейските страни ...................................................................................311
14.3. Толерантността към чужденците в България ................................................317



– 9 –

  Съдържание

15. Младежка неформална самонаетост:  
отвъд личното доверие? .............................................................. 325
Таня Чавдарова
15.1. Видовете доверие ....................................................................................................327
15.2. Младежите и самонаетите ...................................................................................331
15.3. Изследването на неформално самонаетите младежи ..................................335
15.4. Неформална самонаетост и видове доверие ..................................................337

15.4.1. Системно (не)доверие: конфликтът между илегалност и легитимност 
на неформалната самонаетост ................................................................337

15.4.2. Лично доверие: социални мрежи срещу пазарна анонимност .......341
15.4.3. Социетално доверие: генерализирана моралност и калкулативно 

поведение .......................................................................................................343
15.4.4. Злоупотребата с доверие ............................................................................345

15.5. В заключение ............................................................................................................346

16. Джендър неравенства и роля на държавата ............................... 349
Румяна Стоилова, Калоян Харалампиев
16.1. Полово специфични ценностни ориентации .................................................349
16.2. Възвръщаемост за образованието .....................................................................356
16.3. Ранни трудови кариери .........................................................................................358
16.4. Очаквания към държавата ...................................................................................361
16.5. Изводи и дискусия ..................................................................................................366

17. образователни постижения и благополучие ............................. 369
Валентина Миленкова
17.1. Образование и социална интеграция ...............................................................370
17.2. Образование и мобилност ...................................................................................375
17.3. Образование и нагласи за „учене през целия живот“ ...................................380
Заключение .........................................................................................................................382

18. власт и доверие ....................................................................................... 383
Цветан Давидков
18.1. Властовото разстояние .........................................................................................384
18.2. Индикатори за доверие .........................................................................................387
18.3. Хипотези. Проверка на хипотезите ...................................................................388

19. традиция и промяна: унаследяваме ли модела  
на родителите си? .................................................................................. 395
Антоанета Гетова
19.1. Въведение ..................................................................................................................395
19.2. Анализ на връзката между образованието на родителите и децата ........498
19.3. Наследяване на занятието ....................................................................................403
19.4. Основни изводи ......................................................................................................406



– 10 –

Благополучие и доверие: България в европа?   d  Сравнителен анализ по ESS (2006/2009)

МЕтоДИКА И тЕРЕННИтЕ ИзСлЕДвАНИя НА ESS ................. 407

20. Мониторинг на теренната работа  
на ЕSS-2009 в българия ....................................................................... 409
Петя Илиева
20.1. Същност и роля на мониторинга .......................................................................410
20.2. Мониторинг при международното сравнително изследване ....................413

20.2.1. Организация на изследването ..................................................................414
20.2.2. Подбор, обучение и натовареност на анкетьорите ............................415
20.2.3. Система за мониторинг на ESS-2009 ......................................................417

20.3. Ефекти от проведения мониторинг ..................................................................428

21. отказите от участие в изследвания:проблем  
на обществото? ....................................................................................... 431
Богданка Дерменджиева, Ваня Цветкова, Наташа Милева
21.1. Влиянието на методическите фактори .............................................................434
21.2. Профил на лицата, отказали участие в ЕSS-2009...........................................439
21.3. Причините за отказите ..........................................................................................442
21.4. Как да се намали атрактивността на отказите  

при емпиричните изследвания? .........................................................................448

22. приложение  
Българските измерения на ESS: 
Едномерни (нулеви) разпределения на емпиричните  
данни на ESS-2006/2009 за България ................................................. 451

23. Обща литература ...................................................................................... 535

24. Авторите...................................................................................................... 549

25. Анотация ..................................................................................................... 556

26. Annotation.................................................................................................... 559

27. Contents ....................................................................................................... 561



– 11 –

 

уводни думи

Проф. Сър Роджър Джоуел 
Великобритания,  
международен координатор на ЕSS

Когато в края на 2001 г. стартира Европейското социално изследване (ESS), 
от него се очакваше изключително много. Научил много от опита на други 
новаторски международни сравнителни изследвания, като Евробарометър 
(Eurobarometers), Европейското изследване на ценностите (European Value 
Surveys – EVS), Световното изследване на ценностите (World Values Survey – 
WVS), Международната програма за социални изследвания (International Social 
Survey Programme – ISSP), проектът ESS беше конструиран така, че да осигуря-
ва висококачествени данни за това как гражданите от над 30 страни в Европа 
възприемат себе си, как се виждат едни-други и как оценяват техния социален 
свят.

За да постигнем тази амбициозна цел трябваше да изобретим един „неуяз-
вим“ начин за получаване на напълно равностойни или твърде равностойни по 
качество данни от всяка отделна участваща страна. Ако не е осигурена такава 
висока еквивалентност, каквито и да са сравнения между страните биха били 
подозрителни. Уникалността на ESS е в създадената обща и изключително пре-
цизна спецификация, която се отнася както до изследователските методи, така и 
до изследователските инструменти. Резултатът, вярваме, е международна срав-
нителна база данни със забележително качество и висока надеждност.

Данните и анализите в тази книга са от Трета и Четвърта вълна на ESS, в 
които участваха съответно 25 и 30 страни, сред които и България. Засега успях 
да се запозная само с английския превод на анотацията и на съдържанието на 
книгата, но съм изключително впечатлен от широтата на нейния обхват и очак-
вам с огромно нетърпение да прочета планираното Ј съкратено издание на ан-
глийски език.

Изключително удоволствие е да се работи с нашите български колеги, 
координирани така компетентно от доц. Лилия Димова и подпомагани от проф. 
Атанас Атанасов, при съставянето на извадките, от проф. Николай Тилкиджиев, 
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при анализите на данните и от Мартин Димов, при статистическите анализи. Д-р 
Димова и нейната Агенция за социални анализи (АСА) работят в много тясно 
сътрудничество с Централния координационен тим на ESS при провеждането 
на пилотните изследвания и след това ни консултират как да ревизираме 
въпросите, за да работят добре – един постоянен риск при сравнителните 
изследвания.

През последните около 6 години се появиха няколко книги и статии върху 
данни от ESS, издадени на няколко езика. Някои от тях бяха фокусирани върху 
конкретни теми. Други анализираха европейски нагласи и ценности през при-
змата на техните собствени страни. Тази книга е една от малкото с такъв ма-
щабен проблемен обхват и с такова творческо въображение при подбора на те-
мите. Книгата обещава да направи важен научен принос и аз искрено Ј го по-
желавам.


