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 От началото на 60-те год. ЕСИ в нашата страна постепенно получиха 
значителен размах и се превърнаха в системна научна дейност. Те изпъл-
няваха ролята на важно средство за самоопознаването на обществото, за 
развитието на социологическата теория, за усъвършенстването на соци-
алното управление в центъра, в регионалните общности, както и в по-
големи производствени и други институции, в отделни селища. Тази дей-
ност беше съществена част от формирането на социологическото направ-
ление в нашето обществознание и от неговото функциониране. 
  Ошавков и ядрото от социолози около него полагаха непрекъснати 
усилия за солидно методологично обосноваване на ЕСИ, за обогатяване 
на тяхната методика и организация с цел получаването на високо досто-
верна и представителна емпирична информация. В това отношение Ошав-
ков не правеше компромиси. Спомням си например, че около средата на 
70-те год. Организационният отдел на ЦК на БКП се обърна към Ошавков 
с предложение да поеме ръководството на ЕСИ по проблеми на партийни-
те кадри. Но след като разбра, че Организационният отдел настоява ЕСИ 
да бъде проведено в срок от два-три месеца, Ошавков заяви, че в такъв 
срок това не е възможно, ако се държи на неговата научност, и отказа. 
Намери се обаче социолог, сравнително популярен при това, който се 
възползва от получилия се вакуум и пое изследването, за да изконсумира 
финансовите и политически дивиденти. Същият социолог след 10 ноември 
1989 г. започна да псува предишната социология като “тоталитарна”. 
 ЕСИ се правеха в национален мащаб, в регионален мащаб (окръзи, 
общини), в отделни предприятия и институции. Структурата на БСА – на-
личието на социологически дружества във всички окръжни центрове и в 
някои други градове – даваше възможност за подбиране на необходимия 
анкетьорски апарат, за издигането на квалификацията на който се полага-
ха системни грижи. За същото съдействаше и обстоятелството, че към 
всички окръжни комитети на партията бяха назначени щатни социолози, 
които се ръководеха от Информационно-социологическия център на ЦК на 
БКП. Постепенно започна насищане с професионални кадри, завършили 
висше образование по социология. 
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 Тук ще направя преглед на няколко от най-значимите ЕСИ в научно и 
управленско отношение, в повечето от които съм участвал като ръководи-
тел или член на авторските колективи. 
 
 

1. ЕСИ на религиозността на населението ‘62   
 

То е първото крупно изследване, подготвено на високо методологично 
равнище, с оригинална методика, със специфична организация. Проведе 
се съгласно научноизследователския план на секция “Исторически мате-
риализъм” към Института по философия на БАН. В авторския колектив се 
включваха (по азбучен ред) Венец Цонев-консултант по математико-
статистическите въпроси, Димитър Троянов, Захари Стайков, Иван Попов, 
Минчо Драганов, Николай Мизов, Никола Стефанов, Ради Василев, Райна 
Пешева, Стоян Михайлов и Тодор Стойчев с ръководител Ошавков.  

Основният метод на регистрация беше за първи път прилаганата кос-
вена анкета. Но наред с нея беше използвана пряката групова анкета с 
урна, метод, който също е дело на българските социолози. Двустепенната 
извадка, разработена от Венец Цонев върху основата на стохастично-
репрезентативния метод беше националнопредставителна и обхващаше 
42 664 души. Извадката се направи върху основата на избирателните спи-
съци от парламентарните избори на 25 февруари 1962 г. Малките избира-
телни секции се обединяваха, а големите (с над 700 избиратели) се разде-
ляха. От така формираните 11 244 секции бяха подбрани по стохастичен 
път 1 433 секции. От всяка секция чрез механична стъпка се подбираше за 
изследване всяко 15-то лице. Бяха използвани три въпросника: Анкетна 
карта 1 с 46 въпроси за всяко изследвано лице; Анкетна карта 2 с 56 въп-
роси за всяко селище, в което имаше изследвани лица (впоследствие тази 
анкетна карта беше изоставена, защото не се установи научнообоснован 
начин за нейното синхронизиране с първата анкетна карта); Лист за ано-
нимна анкета с 3 въпроса, имащи контролен характер спрямо първата ан-
кетна карта. С него бяха обхванати 20 675 изследвани лица. Под ръковод-
ството на авторския колектив индивидуалната първична информация беше 
набрана на терена от около 200 научни ръководители и 3 000 анкетьори. 

Данните разкриха богата картина на религиозността. Според силата й, 
вярващите бяха класифицирани в три групи. Хвърли се обилна светлина 
върху взаимовръзката на образованието и религиозността, на социалног-
руповия статус и религиозността, между религиозността и етническата 
принадлежност, връзката и различието между религиозността на родите-
лите и на изследваните лица. Общият брой на религиозните възлизаше 
кръгло на 35% от пълнолетното население. Беше установена тенденцията 
на намаляване на религиозността при движението от по-възрастните към 
по-младите поколения, от по-необразованите към по-високо образованите.  

Основните данни от изследването са анализирани в монографичния 
колективен труд под редакцията на Ошавков “Процесът на преодоляване-
то на религията в България” /219/. Това ЕСИ и този труд положиха основи-
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те на социологията на религията в нашата страна. Върху основата на дан-
ните от изследването се появиха много статии и някои книги, то влезе в 
научно обръщение и данни от него се цитират и използват от редица авто-
ри. Няколко статии на Ошавков за това изследване бяха публикувани в 
чужбина – Франция, СССР и др. /302/. 

 

2. ЕСИ “Автопортрет на поколението ‘63” 
 

 Проведено от Групата за младежки проучвания при в-к “Народна мла-
деж”, това ЕСИ предизвика голям интерес сред младежта и цялата общес-
твеност. То нямаше прецедент дотогава у нас. За програма на изследва-
нето се използва “изповедта” на Маркс (отговори на въпросите, които му 
задават неговите дъщери Жени и Лаура), а именно: 

  1. Достойнство, което най-много цените у хората; 
  2. Вашата отличителна черта; 
  3. Вашата представа за щастието; 
  4. Вашата представа за нещастието; 
  5. Вашата цел в живота; 
  6. Недостатък, който Ви внушава най-голямо отвращение; 
  7. Вашето любимо занимание; 
  8. Вашите любими поети; 
  9. Вашият любим прозаик; 
10. Вашият любим герой; 
11. Вашата любима героиня; 
12. Вашето любимо изречение; 
13. Вашият любим девиз. 

Тези въпроси бяха публикувани във вестника с обръщение към чита-
телите да се включат в анкетата като дадат своите отговори. Този метод 
на “отзовалите се” за формирането на извадката не осигурява представи-
телност, но данните са показателни, защото доста младежи откликнаха на 
поканата – 6 787 души. В бр. 20 и бр. 21 от 24 и 25 януари 1964 г. се комен-
тираха и анализираха данните от изследването на почти пет пълни стра-
ници от вестника от Филип Панайотов, Б. Балев, Гр. Попов и Н. Генова. 
След това се появи отделна книга на Филип Панайотов за това изследване 
/195/. 
 Публикуването на данни и материали от такъв род проучвания увели-
чиха значително интереса към вестника. 

 

 3. ЕСИ на отрицателните прояви сред младежта  
    в Софийски окръг ’66 

Това ЕСИ по мой проект и ръководство предизвика значителен инте-
рес сред някои организации и обществеността. Извадката беше двусте-
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пенна, в стохастично подбраните гнезда конкретните лица за изследване 
се подбираха посредством механична стъпка. В изследването бяха обхва-
нати 8 от 12-те града и 33 от 248-те села на Софийски окръг. Възрастовата 
граница на изследваните лица включваше 14-27 годишните. За попълва-
нето на единствения въпросник беше използван методът на косвената ан-
кета. Бяха изследвани 3 939 младежи. Набирането на данните на терена 
се извърши през април-юни 1966 г. 
 Получената емпирична информация даде възможност да се очертае 
социалният облик на младите хора при променените условия на живот 
през 60-те год., да се диференцират главните слоеве на младежта, да се 
хвърли светлина върху взаимоотношенията между поколенията, да се раз-
крият допусканите девиантни прояви и техните причини. 

Въз основа на данните от изследването беше проведен разширен 
пленум на Окръжния комитет на БКП в Софийски окръг през март 1967 г., 
който прие управленски решения за подобряване на възпитателната рабо-
та сред младежта. Аз написах няколко статии в периодичния печат, в кои-
то анализирах емпиричните данни /150 и др./. 
 

4. ЕСИ на потенциалната миграция на селската младеж ’67 

 Проведено бе през май 1967 г. Авторският колектив включва: Кирил 
Василев, Венец Цонев, Йордан Венедиков, Петър Петров и Минчо Семов – 
ръководител. Съдействие оказват Анастас Илиев и Петко Божиков. Ин-
формацията се набра с: Въпросник за селото – включва въпроси за вида 
на селото, за неговото развитие в стопанско и културно отношение, за де-
мографската му структура, за транспортната връзка на селото с най-
близкия град; Първа анонимна анкетна карта – включва въпроси за обек-
тивната индивидуална среда на младежите (пол, възраст, образование, 
семейно положение, брой на децата, годишен доход, професия, участие в 
политическия живот и др.); Втора анонимна анкетна карта – включва въп-
роси за съзнанието и мненията на младежите за трудовата среда, за село-
то, за обществения и културен живот в селото, за духовните интереси на 
младежите. Изследвани са 9 996 младежи.  

Информацията от ЕСИ осветлява обективните условия, които пораж-
дат желанието за миграция, субективните нагласи за миграция, носите-
лите и обхвата на това явление, факторите, които го предизвикват и т.н. 
Беше формулирана категорията “потенциална миграция” и осветлени раз-
личните й аспекти − причини, размах, съответни елементи в съзнанието на 
младите хора. Изследването разкри наличието на остри социални пробле-
ми в селата и сред младежта, показа действието на новопоявили се тен-
денции, някои от които с отрицателни резултати за обществото. Въз осно-
ва на данните бяха написани редица статии и някои книги /230 и др./. 
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5. ЕСИ на града и селото ’68 
 Безспорно най-крупно ЕСИ в нашата страна досега е изследването на 
града и селото 1968 г. Авторски колектив: Живко Ошавков-ръководител, 
Ради Василев, Кръстьо Димитров, Величко Добриянов, Минчо Драганов, 
Стоян Михайлов, Райна Пешева, Венец Цонев /консултант по математико-
статистическите въпроси/. За първи път се правеше изследване въз осно-
ва на концепцията за социологическата система. В съответствие с нея в 
програмата на изследването се включиха въпроси за качества и действия 
на изследваните лица, отразяващи всички основни сфери на социологи-
ческата система и на главните нейни области: материално производство – 
вид трудова дейност, трудов стаж, употреба на технически средства в тру-
да, получаван месечен доход в заплата или пенсия, вид на институцията, в 
която се работи; духовно производство – интерес към научната информа-
ция, изразен в четенето на научна литература (книги и списания), култур-
но-естетически интереси, морално и религиозно съзнание; възпроизводст-
во на хората – бит (жилищни условия, хранене, брой и гледане на децата, 
характеристика на семейството и домакинството, вила), образование, физ-
култура и спорт, здравеопазване (на всички изследвани лица се правеше 
електрокардиограма, въз основа на преглед от лекар се даваше оценка на 
здравословното му състояние), пушене, пиене на спиртни напитки; комуни-
кации – начин на пътуване до местоработата и разход на време за това, 
гледане на телевизия, слушане на радио, четене на книги, вестници и спи-
сания, пощенски услуги, знаене и ползване на езици, пътувания в чужбина, 
телефон, наличие на кола; социално управление – участие в държавни ор-
гани и в обществени организации, ръководна дейност; общностна структу-
ра – социалногрупова и етническа принадлежност, раждаемост, междупо-
коленчески отношения. Освен това се изучаваше бюджетът на времето на 
изследваните лица в продължение на три дни – за всички лица двата по-
чивни дни в седмицата и по един работен ден, като извадката беше разде-
лена на пет групи, съответно разпределени за изучаване на бюджета на 
времето в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък. Такава програ-
ма за ЕСИ беше изготвена и осъществена за първи път в света.  
 Обстоятелството, че посредством изучаването на хората се установя-
ва състоянието на социологическата система, беше теоретично обоснова-
но. В марксистката литература не съществува спъникамък при изяснява-
нето на взаимоотношението индивид-общност-общество. Защото марксиз-
мът разглежда хората като “автори и актьори на собствената си истори-
ческа драма” (Маркс). Като такива, както посочва Ошавков, те акумулират 
свойствата на околната социална среда, на наличната социологическа 
система, в която живеят и действат. Тъкмо това прави възможен и логичен 
прехода от индивида към общността и от нея към обществото, както и об-
ратния преход. 
 Индивидуалната емпирична информация на терена се набираше с:  

• Анонимна анкетна карта със 170 въпроси, която се попълваше от 
анкетьорите с помощта на косвената анкета. Този метод за първи 
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път беше използван при ЕСИ на религиозността през 1962 г. След 
това беше използван при ЕСИ на отрицателните явления сред 
младежта в Софийски окръг през 1966 г. Сега се използваше за 
трети път. Той показа своята висока научна ефективност за осигу-
ряване на достоверна информация.  

• Анонимна анкетна карта за интервю с 20 въпроси. 
• Анонимна карта за здравословното състояние, която се попълва-

ше от лекар след съответен преглед на изследваното лице. 
• Бюджетът на времето се изучаваше с помощта на метода на само-

фотографията (Дневник и хронокарта № 1 за предпочивен ден; 
Дневник и хронокарта № 2 за почивен ден; Дневник и хронокарта 
№ 3 за работен ден). 

 Извадката на ЕСИ на града и селото беше разработена от Венец Цо-
нев. Тя беше двустепенна. В сравнение с ЕСИ на религиозността се уве-
личи броят на гнездата (избирателните секции), от 1 373  те станаха 1 982. 
Съответно се намаляваше броят на лицата за изследване от всяко гнездо 
– от 33 на 10. Отделните лица в подбраните за изследване по стохастичен 
път гнезда се подбираха с механична стъпка. Общият обем на извадката 
възлезе на 18 996 души от населението над 16-годишна възраст. 
 Организацията на изследването, в зависимост от подробната и слож-
на програма и голямата извадка, беше също сложна. Тя включваше четири 
нива: авторски колектив, окръжни научни ръководители (25 души), помощ-
ник- главни и районни научни ръководители (266 души), анкетьори (3 443 
души), лекари-анкетьори (1 274 души). 
 Същинското изследване се предхождаше от пробно изследване, про-
ведено в началото на 1967 г. То обхвана 10 селски общини, подбрани сто-
хастично. Вътре в тях лицата за пробното изследване се подбираха от 
стохастично подбраните села по избирателните списъци по същия начин, 
по който щеше да става това при същинското изследване. Въпросниците 
бяха същите. Естествено, в тях се внесоха някои корекции и допълнения 
след пробното изследване. Общо бяха изучавани 920 лица от 100 избира-
телни секции. Аз бях ръководител на пробното изследване в Беленската 
община. 
 Получената информация по значителен брой признаци имаше предс-
тавителен характер в национален мащаб. Тя предреши решението на 
един важен социален въпрос. През същата 1967 г. предстоеше провежда-
нето на Учредителния конгрес на ТКЗС (март 1967). В ръководството на 
БКП във връзка с конгреса е бил обсъждан въпросът за национализацията 
на земята. Някои членове на Политбюро активно са застъпвали тази пози-
ция. В програмата на пробното ЕСИ по този повод ние включихме въпрос 
за собствеността на земята. Голямото мнозинство от изследваните лица 
изразиха мнението да се запази правото на частна собственост върху зе-
мята в ТКЗС. Тъкмо този резултат предопредели запазването на правото 
на частна собственост върху земята. Толкова мащабното пробно изслед-
ване помогна извънредно много да се подготвят анкетьорски кадри за съ-
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щинското изследване. Тяхната подготовка специално за ЕСИ на града и 
селото продължи с провеждането на двата краткотрайни курса за социо-
лози през март и октомври 1967 г., за които вече стана дума. 
 Както е известно от теорията на ЕСИ, пробното изследване с предста-
вителна извадка е висшият вид пробно изследване. В нашата страна тако-
ва пробно изследване не е правено при подготовката на нито едно друго 
изследване. Не ми е известно дали има прецеденти в това отношение в 
чужбина. 
 Набирането на информацията на терена започна през януари 1968 г. 
и продължи около три месеца. Зимният период създаваше трудности за 
движението на научните ръководители и на членовете на авторския колек-
тив, но от друга страна беше удобен за изследваните лица. След това се 
извърши продължителна подготвителна работа в Института по социология 
за компютърна обработка на информацията. Получената индивидуална 
емпирична информация е невероятно богата, дава възможности за мно-
гобройни анализи в най-различни ракурси, представлява една точна и 
всестранна снимка на състоянието на българското общество през 1968 г. 
Нейният научен анализ даде богати теоретични плодове както за самопоз-
нанието на българското общество, така и за обогатяването на социологи-
ческата теория и на социологическото метапознание. Появи се крупна ко-
лективна монография под редакцията на Ошавков върху социологическата 
структура на съвременното българско общество /237/. Написани бяха кни-
ги и дисертации по отделни проблеми и много статии в нашия и чуждест-
ранния печат. Проведоха се  една международна научна конференция и 
една научна конференция на БСА. Много са докладите на наши социоло-
зи, изнесени на международни научни форуми, вкл. на световните конгре-
си във Варна и Торонто. Данни от изследването се използват в най-
различни публикации. 
 

6. ЕСИ на петдневната работна седмица, Казанлък ’70 

В авторския колектив влизаха: Стоян Михайлов (ръководител), Сте-
фан Дончев, Станка Добрева, Йорданка Трополова, Христо Петров, Кольо 
Рамчев. Избрахме тази тема за изучаване, защото от 1968 г. у нас започна 
експериментално въвеждане на петдневната работна седмица в два окръ-
га – Габровски и Старозагорски. Беше доста важно да се установят резул-
татите с оглед на по-нататъшното разширяване на петдневната  работна 
седмица. При изработването на проекта за изследването беше използвана 
съвместната курсова работа на същата тема на Йорданка Трополова и 
Матилда Албухайре, представена при завършването на курса за социолози 
през 1968 г. Беше проведено пробно изследване през юни 1969 г. Регист-
рацията на данните се извърши от 17 февруари до 18 март 1970 г. Бяха 
изследвани 1 604 души от предприятия, преминали на петдневен работен 
режим в седмицата. Те бяха подбрани чрез едностепенен систематичен 
подбор със случаен стартов номер. От всички изследвани лица се наби-
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раше информация с два въпросника: Анонимна анкетна карта и Анкетна 
карта за интервю. Изучаваше се и бюджетът на времето за един работен и 
двата почивни дни. Освен това беше направено интервю с директори на 
преминали на петдневна работна седмица предприятия и с ръководители 
на обществени организации в тях. На 16-17 декември 1970 г. се проведе 
окръжна научна конференция върху основата на получените резултати от 
изследването. Докладчици бяха членовете на авторския колектив. 

Директорът на Института по социология Ошавков изпрати в ЦК на 
БКП докладна записка, в която постави три остри проблема, установени от 
изследването: 

1. Удължаването с половин час на работното време през 5-те работ-
ни дни не дава икономически резултат и не се приема добре от 
работниците и служителите. Много по-добре би било да се работи 
по 8 часа на ден, а всяка трета седмица да се доработват 7-те и 
половина часа. 

2. Извънредният труд, като следствие от лошото материално-
техническо снабдяване, е бич за петдневната работна седмица. 
Без  подобряването на снабдяването тя не може да бъде ефек-
тивна. Щом се закъса с изпълнението на производствения план в 
резултат на неритмично снабдяване, в редица предприятия се 
прибягва до връщане към 6-дневната работна седмица, 

3. Полученият изненадващ емпиричен резултат − вместо времето за 
домашен труд да намалее, особено на жените, то се беше увели-
чило − също заслужаваше специално внимание. Допълнителният 
анализ показа, че обществената битова инфраструктура е развита 
недостатъчно, което не дава възможност на жените да отделят 
повече време за самоусъвършенстване, за културни и развлека-
телни дейности.  

Очевидно обществото още не беше узряло в достатъчна степен за въ-
веждане на петдневната работна седмица. Предложенията на Института 
по социология бяха взети предвид и повсеместното въвеждане на петд-
невната работна седмица се отложи за около 5 години. 

 
7. ЕСИ на завод “Елпром”, Троян ’76 

 Това изследване придоби широка популярност. Авторският му колек-
тив под моето научно ръководство включваше Стефан Дончев, Иван Ми-
ронов, Искра Дандолова и Иван Паспаланов. Задачата се състоеше в при-
ложението към една конкретна производствена институция на концепцията 
за социологическата система. Това означаваше да се изследват взаимов-
ръзките между производствено-икономическите и извънпроизводствените 
елементи вътре в структурата и функционирането на предприятието, както 
и неговите взаимовръзки като органична цялост с града (селищната сис-
тема) като друг вид органична цялост, в която се включваше предприятие-
то.  
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 Индивидуалната първична информация бе набрана с помощта на: 
1.  Анкетна карта на предприятието – на поставените въпроси се отго-

варя чрез изучаване на документите за неговата дейност; 
2.  Анкетна карта за работниците и служителите (1 849 души) – отго-

вор на въпросите се дава чрез интервю и изучаване на документи; 
3.   Въпросник за интервю с ръководителите (119 души); 
4.  Дневник за бюджета на времето – изследвани са два работни и 

един почивен ден на репрезентативна група от заетите в предпри-
ятието; 

5.  Изследване на 96 домакински бюджети – приходи и разходи за ме-
сец април 1976 г.; 

6.  Анкетна карта за селището и микрорайона – чрез изучаване на до-
кументи и беседи със служители се набра информация за селищ-
ната система с център Троян и отчасти за окръга;  

7.  Въпросник за психометрично изследване – изучават се биопсихич-
ните качества на заетите в предприятието с оглед на трудовата ак-
тивност. 

  Данните от това ЕСИ послужиха като основа за изграждането на нова 
концепция за промишленото предприятие като специфична социологичес-
ка система. Въз основа на него беше публикуван под моята научна редак-
ция колективният монографичен труд “Промишленото предприятие – соци-
ологическа система и трудова активност” /217/. Появиха се редица статии, 
направени бяха някои обсъждания специално върху основата на това изс-
ледване. То започна често да се цитира в социологическата литература. 
 

8. ЕСИ на българското семейство ’77 

 Едно мащабно изследване, проведено под ръководството на Чавдар 
Кюранов с участието още на Ана Мичева, Атанас Атанасов, Дафина Лан-
газова, Дора Грънчарова, Йорданка Трополова, Лиляна Спасовска, Мария 
Динкова, Мишо Цанов, Николина Илиева, Станка Добрева и Тодор Бостан-
джиев. Изследвани са 5 993 семейства. Извадката е двустепенна, райони-
рана, стохастична. На първата степен са подбрани стохастично 300 гнез-
да. От всяко гнездо чрез случаен старт и систематичен подбор са опреде-
лени за изследване по 20 семейства. Анкетирани са 2 137 деца (10-18 го-
дишни) от ония семейства, които имат такива деца. За набиране на ин-
формацията са използвани: Въпросник 1 – за пряка анкета със съпруга; 
Въпросник 2 – за пряка анкета със съпругата; Въпросник 3 – за стандартно 
интервю със съпруга; Въпросник 4 – за стандартно интервю със съпругата; 
Въпросник 5 – за стандартно интервю с детето; Въпросник 6 – за домашна 
анкета. 
 Върху основата на данните от емпиричното изследване беше написан 
трудът “Днешното българско семейство” /68/, който описва богата картина 
на състоянието и проблемите на семейството в нашата страна. Подложе-
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ни са на анализ материалните условия на живот на семейството, неговите 
функции, състоянието на семейните отношения, ценностните системи в 
семейния живот, предложена е типология на семейството у нас, характе-
ризирано е взаимодействието на семейството с обществото. 
 

9. ЕСИ “Характеристика на българското население – 
     трудови  възможности и реализация ‘77-78” 

 Целта бе да се характеризират трудовите възможности на население-
то в страната и насоките за тяхното целесъобразно използване. Изслед-
вани са 18 438 трудово заети лица. На 5 461 случайно подбрани от тях са 
направени биологични измервания. Научният колектив под ръководството 
на Минко Минков включва: Анастас Тотев, Минчо Драганов, Кръстьо Ди-
митров, Атанас Атанасов, Лиляна Спасовска, Велина Топалова, Антони 
Вендов, Станка Добрева, Петър Боев, Васил Тодоров, Д. Тодоров, Живка 
Стаменова, Люба Макавеева, Никола Мичев, Борис Янев, Филип Генов, 
П.Щерев. Извадката е разработена от Мария Динева. 
 В написания върху основата на изследването труд “Характеристика на 
българското население – трудови възможности и реализация” /288/, под 
редакцията на Минко Минков, се анализират и обобщават получените ре-
зултати. Изследва се възпроизводството на населението в страната от 
гледна точка на осигуряването на трудовите й ресурси. Разкриват се ка-
чествените характеристики на трудовите възможности. Изяснява се трудо-
вата реализация, като се проследява използването на националния фонд 
на работното време и трудовото поведение на хората, определят се усло-
вията и факторите, които обуславят възпроизводството на трудовите въз-
можности и тяхното целесъобразно използване. 
 

10. ЕСИ “Начин на живот на родопското население ’84” 

 За първи път се направи специално ЕСИ на родопското население. 
Ръководител е Величко Добриянов с участието и на Атанас Атанасов, Ве-
лина Топалова, Силвия Дилова, Тодор Петев и Живка Стаменова. Извад-
ката е двустепенна при случаен подбор с вероятност, пропорционална на 
размера на гнездата. За подборна единица на първата степен е използва-
на избирателната секция. На втората степен са определени по 30 лица в 
секция. Обект на изследването е заетото население над 18 навършени го-
дини при горна възрастова граница 60 навършени години за мъжете и 55 
за жените (само за постоянно работещите на семеен акорд в селското 
стопанство горната възрастова граница е 75 навършени години). Изслед-
вани са към 3 000 души. При набирането на първичната индивидуална 
информация са използвани стандартното интервю и косвената анкета. Ос-
вен това са правени: анализ на документи, допитване по определени въп-
роси до работници на социалното управление и специалисти и др. 
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 В обобщаващия труд “Начин на живот на родопското население – със-
тояние, фактори, перспективи” /173/ са анализирани и обобщени емпирич-
ните данни. Начинът на живот в Родопите е осветлен мащабно – свързан 
е с трудовата активност, с политическото поведение и съзнание, с култур-
но-комуникационната сфера, със сферата на материалния и духовен бит. 
 

11. ЕСИ на града и селото ’86 

 Става дума за повторението на ЕСИ на града и селото. С това се осъ-
ществи една мечта на Ошавков. Системното периодично повторение на 
това ЕСИ би давало подробна информация за главните параметри на об-
ществото като органична цялост. По този път можеше да се изгради не 
механична, а органична система за социологическа информация, за което 
мечтаеше и Реймон Будон. 

В авторския колектив влизаха: Стоян Михайлов-ръководител, Станка 
Добрева-заместник ръководител, Веска Кожухарова, Петко Симеонов, Ни-
колай Тилкиджиев, Галина Колева, Светлана Шаренкова и Юрай Квака. 

При повторното изследване бяха направени някои целесъобразни из-
менения в програмата, за да се вземат предвид постиженията на социоло-
гическата мисъл у нас през изминатия период. Отпадна изследването на 
бюджета на времето – за това нямаше финансови средства. Отпадна и ус-
тановяването на здравословното състояние на изследваните лица чрез 
преглед от лекар и правенето на електрокардиограма, поради същата 
причина. Фиксира се само здравословното състояние въз основа на само-
оценка и на оценка на антуража на изследваното лице. 
  Извадката беше тристепенна: от общия брой на преброителните 
участъци бяха подбрани стохастично 1050; от всеки подбран преброите-
лен участък също стохастично се определиха за изследване по 12 жили-
ща; от тях чрез систематичен подбор се определиха лицата за изследва-
не. Обемът на извадката в сравнение с ЕСИ от 1968 г. се намали на 10 381 
лица над 16 навършени години. Под ръководството на авторския колектив 
набирането на информацията на терена с въпросник за косвена анкета и 
въпросник за интервю беше осъществено от 56 окръжни научни ръководи-
тели и техни заместници, от 84 районни научни ръководители и от 1 037 
анкетьори. 
 Новост беше включването на това ЕСИ като съставна част на пребро-
яването на населението през 1985 г., чийто директор беше Минко Минков. 
В програмата на преброяването бяха включени още 5 ЕСИ (Промени, 
проблеми и житейски планове на личността; Изследване на здравното 
състояние на населението; Трудови възможности и реализация на заетото 
население; Вътрешна миграция и миграционно поведение на населението; 
Раждаемост и репродуктивно поведение). Подобно съчетаване на изчер-
пателното преброяване по ограничен брой признаци с всеобхватната 
програма на извадково ЕСИ от типа на града и селото, както и с програми-
те на другите ЕСИ, даваше огромни информационни и познавателно-
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аналитични възможности. За съжаление тази практика на съчетаване на 
статистическите преброявания с извадкови ЕСИ се преустанови. По-
конкретно в условията на реставрирането на капитализма у нас, както и в 
западните капиталистически страни, ЕСИ от типа на ЕСИ на града и село-
то не се правят, тъй като няма от кого да се финансират. 
 Върху основата на изследването бяха подготвени и публикувани че-
тири тома: един том с анализ на методологията на изследването (автор 
Станка Добрева), два тома с избрани таблици (подготвени от Евлоги Ста-
ноев) и един том, в който се анализират, коментират и обобщават основ-
ните резултати /89/. 
 
 
 
 

СИСТЕМА ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
Идеята за създаването на система за социологическа информация 

беше формулирана за първи път у нас през 1965 г. /253/. Но проект за та-
кава система върху основата на ЕСИ на града и селото ‘68 беше разрабо-
тен за първи път у нас и в чужбина през втората половина на 70-те год. В 
резултат като издание на БАН през 1983 г. се появи трилогията: Ошавков, 
Живко. Проблеми на единната система за социологическа информация 
/190/; Ошавков, Живко. Тезаурус за информация от емпирични социологи-
чески изследвания /191/; Система на индикатори за социологическа ин-
формация /234/. Последният том е написан от колектив – Веска Кожухаро-
ва, Станка Добрева, Атанас Атанасов, Николай Тилкиджиев, Яфа Мела-
мед, под научното ръководство на Ошавков.  

В първия том се разглеждат методологичните въпроси на единната 
система за социологическа информация. Без концепцията за социологи-
ческата система и без нейното приложение при подготовката и провежда-
нето на ЕСИ на града и селото ‘68 проектът за единна система на социо-
логическа информация би бил невъзможен. Следващият том – Система на 
индикатори за социологическа информация – е предназначен главно за 
набиране и обработка на емпирична социологическа информация. Третият 
том – Тезаурус за информация от ЕСИ – е предназначен главно за въвеж-
дане на набраната информация в компютри с оглед създаването на соци-
ологическа информационна банка и за търсене и използване на информа-
ция от тази банка. Така кръгът се затваря. 

В сегашните условия, когато между правените ЕСИ няма никаква ко-
ординация, когато по силата на конкурентната борба фирмите крият мето-
диките и емпиричните резултати с изключение само на онова, което се 
публикува, няма условия за приложение на разработката. Но времето й 
неизбежно ще дойде. Глобализацията, освободена от изкривяванията, ко-
ито предизвикват в нея опитите на САЩ да я подчинят на своята хегемо-
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нистична класова и националноегоистична политика, необходимо рано или 
късно ще я постави на дневен ред. Естествено е, че този проект трябва да 
се усъвършенства и доработи. 

На 6 октомври 1983 г. се състоя научна конференция за обсъждане на 
трилогията, организирана от Изследователския комитет “Теория и методи 
на социологическото познание” при БСА и от секция “Обща социология и 
теория на социологическото познание” към Института по социология на 
БАН. Конференцията се ръководеше от Венец Цонев. Доклад за трилогия-
та изнесох аз. Според мен с този научен труд се прави съществена крачка 
напред в изграждането на информационна система, отразяваща всички 
съставки на обществото, а това е крайно необходимо както за науката, та-
ка и за практическата, особено за управленската дейност. При това тя е 
отворена система, т.е. тя може да се обогатява, включвайки нови индика-
тори, изменяйки техните определения и т.н. В разработката има спорни 
моменти, но това не намалява нейната научна стойност. Тя е солидна ос-
нова както за практическо приложение, така и за по-нататъшни научни 
търсения. 

Изказаха се Дано Балевски, Кръстьо Петков, Борис Чакалов, Атанас 
Атанасов, Нико Яхиел, Стефан Станев, Венец Цонев, Борислав Томов и 
Мария Влаховска. Всичките подчертаха ценността на новаторската разра-
ботка, спряха се на някои дискусионни моменти и изразиха пожелание по-
нататък да се работи в тази насока. 
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