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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 
ТРУД. 
1.1. Актуалност на темата и мотиви за избор.  
Социално-икономическата и демографска среда в България за наблюдаваните години 

след 1988г. се характеризира с особености, типични за повечето страни в преход от 

планова към пазарна икономика – по-висок образователен ценз и коефициент на 

заетост на жените, ниска раждаемост, намалена брачност, отлагане на родителството и 

едновременно с това раждане на първо дете в по-късна фертилна възраст. 

Значително място през социалистическия период заема образът на българката, тъй като 

е известно, че този период се характеризира с широк размах на обществено-

икономическите, демографските и социално-културни процеси в българската държава, 

които рефлектират с огромна сила върху семейния институт и ролята на жената в 

обществото и частноправните отношения. 

Социалистическият модел на семейството предполага освобождаване на майката от 

грижи по отглеждането на децата. За целта се създават многобройни детски заведения, 

където се отглежда и възпитава новият социалистически човек. В началото на 80-те 

години е отчетена максимална трудова заетост на жените и най-ниско равнище на 

раждаемост за целия период след девети септември. Като основна причина за това се 

сочи ценностната система, която влиза в противоречие с обществените потребности и 

интересите на изграждане на развитото социалистическо общество. Според партийните 

лидери, семейства с едно дете били лишавани от чувство за отговорност пред 

обществото, поело историческата мисия да изгради зрелия социализъм, който се 

нуждае от много повече ресурси. За тази цел се предприемат редица комплексни мерки, 

включително и месечни помощи за децата, привилегии за многодетните семейства, за 

настаняване в държавни жилища, при настаняване в детски заведения, отпускане на 

заеми за жилища за младите семейства, които се опрощават наполовина при раждане на 

второ, и напълно – при трето дете. Настойчивостта, с която се предписва на жените 

ролята на майки и вменяването на тази роля в дълг, задължение към обществото, издава 

от една страна откровен стремеж за контрол върху женската сексуалност, върху най-

интимните пространства на частното, а от друга – патернализма на държавата, затварящ 

жените в предопределената от природата роля. 

При социализма, жените получават свободата да се развиват между даденото им 

равноправие да бъдат като мъжете в трудово отношение и грижата на държавата за тях,  
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като майки. В рамките на тези два, взаимно противоречиви принципа е затворена 

идеологията и политиката на признаване на жените в социалистическа България, 

изразена в лозунга „Жената-майка, труженичка и общественичка”. Така нареченото 

„освобождение” се представя като изтръгване на жените от дома и затвореното 

пространство на частния живот. Създава се подценяващ образ, негативна нагласа към 

жените-домакини – жените, които не са се включили в общественополезен труд. 

През периода на социализма българската жена като цяло, издига своя социален статус, 

образова се, подобрява начина си на живот.  

Днес причини предимно от икономически произход налагат все повече жени да се 

стремят да съчетават домакинска работа, майчинство и кариера. Въпросът е при какви 

обстоятелства? Не е ли ниската раждаемост в страната – резултат от избора на 

българката между стратегията на собствена икономическа реализация и отлагане на 

избора за в бъдеще на събитията свързани с встъпването в брак и раждането на деца? 

Семейството е икономическата основа на една страна, но доколко тази основа допуска 

неговото съществуване днес? Ако в условията на предходния строй, на българката 

държавата е предоставяла възможността да ползва услугите на детските заведения, ако 

са съществували политики за раждане и отглеждане на следващо дете, ако е била 

осигурена с жилище и постоянство на работното място и възнагреждение, а тя не се е 

възползвала и е предпочитала да отговаря на обществено приетите норми и ценности, 

то днес: в условията на недостатъчно места в детските градини, майчинство нестигащо 

за покритие на жизнения минимум, несигурността на работното място, финансовата 

непосилност за закупуване на самостоятелно жилище, довеждат до пренареждане на 

приоритетите. 

Балансирането на трудовия и семейния живот вече не е само проблем от индивидуален 

характер, въпрос на персонална житейска стратегия и перспектива. В него се вплитат, 

от една страна, обществени интереси, провокирани от демографските заплахи за пазара 

на труда, за икономическата динамика, за системите за социална сигурност, за 

устойчивото обществено развитие, а от друга – работодателски интереси, свързани със 

стабилизиране на персонала и ограничаване на текучеството в условията на динамична 

конкурентна среда и технологична модернизация. Налага се необходимост от държавен 

механизъм в партньорство с икономическите субекти за постигане на баланс в 

демографската картина. 
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Пропуснатият момент за намаляване на негативното въздействие на прехода върху 

репродуктивните намерения на по-голямата част от населението във фертилна възраст 

се отразява крайно неблагоприятно върху режима на възпроизводство в наши дни. 

Преходът от централно планова към пазарна икономика, започващ в България през 

1989 г., поставя нови изисквания към хората и най-вече в разбирането и отношението 

им към времето. Времето е същността на живота – сфера, в която човек съществува. То 

е най-ценното от всички първични дарове. Ние се раждаме в определено време, 

израстваме в определено време, образоваме се в определено време, творим в 

определено време, потребяваме в определено време, възпроизвеждаме се в определено 

време и оставяме след себе си едно също така определено време – променено 

единствено в качествените си характеристики. В количествено отношение – времето е 

едно – 24 часа в денонощието, 168 часа в седмицата, 720 часа в месеца, 8 760 – 

годишно. 

Периодът (епохата), в който настъпва началото на човешкия живот съдържа своите 

позитиви и негативи - своя напредък, своите, норми, правила и закони. Човекът има 

възможност да живее в съответствие с тях, да надгражда постигнатото до момента и да 

ги променя. Всичко това, обаче – в рамките на времето. 

Във философската, икономическата и социологическата литература времето като 

форма на обществено богатство, като пространство за създаване на материални и 

духовни блага е подложено на анализ от много автори: Артемов, В.А., [1987]; 

Елизарьев, З. А., [1969]; Зборовский Г.Е, [1974]; Кваша Я.Б., [1979]; Орлов, Г.П., 

[1969]; Орлов, Г.П., [1983]; Пруденский, Г.А., [1965]; Смирнов, А.И. [1986]; Чемихин 

В.А. [1981]; Шляпентох В.З. [1977]. Въвеждат се понятия „общ фонд на работно 

време”, „баланс на съвкупния фонд работно време”, „бюджет на време” и други. 

Патрушев, В.Д., [1978]. Задачата за рационално използване на времето, „между 

различни класи и социални групи” се разглежда като важна социалноикономическа 

задача на „съвременния етап на икономическо развитие”.  

Предложена е концепция за построяване на баланс на съвкупния фонд време на 

обществото. Именно идеите на Маркс. К., изложени в „Икономическите ръкописи 

1857-1859 година” и в „Капитала” [1867], са станали парадигма за разсъждения на 

социолози и икономисти, посветени на бюджета на време, на работното, 

извънработното и свободното време. На проблемите на работното време са посветени 

много трудове, сред които на авторите: Жог В.И., Канке В.А., Логвинов Л.Д., [1984],  
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Зайверт, Л., [1990]; Ниссинен У. [1988]; Кваша, Я.Б., [1979]; Nyland, C., [1986], Blyton, 

P., [1987].  

В социологията са формирани направления, свързани със социология на почивката и 

свободното време; появяват се работи по реорганизация на работното време и по 

измененията в съотношението между работа, образование, семеен живот и почивка; 

съвременните изменения на жизнените стилове. [ Pronowost G., 1986: 7-8].  

Днес все по-актуален става въпросът за съчетаването на професионалната реализация и 

семейните ангажименти. Търсенето на синхронизация оказва влияние върху 

структурата на бюджета на време сред жените в детеродна възраст у нас. Създава се 

усещане за недостиг на време и най-вече за дефицит на свободно време за личността. 

Социологията на бюджета на времето дава възможност за задълбочено изследване и 

анализ на тази проблематика. От една страна чрез бюджета на време се регистрира 

наличие на дисбаланс в разпределение на дейностите в рамките на денонощието сред 

представителките на тази група българки, а от друга – именно чрез използване на 

потенциала, могат да се потърсят решения за управление на времето. 

Бюджетът на време е социална наука, съдържаща собствен статистико-математически 

модел за изследване на обществото. Бюджетът на време дава не само средствата, не 

само методите, но и критерия за измерване на социалните явления. Той е преди всичко 

теория, научно направление в социологията, така както говорим за социология на 

политиката, на семейството, на пазара и други. Бюджетът на време предлага 

възможност да се обяснят социалните процеси и проблеми, протичащи в обществото, 

да се направят прогнози и предложат проекти, които да послужат в управлението. 

Същите, след това могат да бъдат подложени отново на анализ, да се измери степента 

на тяхната продуктивност – тоест да служи и за коректив на предприетите действия. 

Към момента, изследванията на Бюджета на време и по-конкретно (1988 г. и след това), 

които се реализират в България, измерват вече изразходваното от 

лицата/домакинствата време, тоест вече използваното. Което в ежедневния живот не е 

планирано. Не защото не са правени задълбочени анализи (Радев, Н., Бюджет на 

времето, 2007), а защото държавата не взима под внимание регистрираните резултати. 

Чрез социологията на Бюджета на време би могло да се отговори на поставените от ЕС 

изисквания към жените в детеродна възраст у нас. 

Това дава основания за насочване към разработване на тази проблематика.  
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1.2. Теза. 
Основна теза на дисертационния труд:  

Изискванията на ЕС за постигане на висок образователен ценз, представителство на 

жените на високо статусни длъжности, нива на раждаемост и съвместяване на трудовия 

и семейния живот, поставя българките в детеродна възраст пред приоритезиране и 

преструктуриране на дейностите, изпълнявани в ежедневието, поради липса на 

адекватни инструменти, мерки и механизми (демографски стратегии и политики за 

заетост, и равнопоставеност) изработени в постсоциалистическа България. 

1.3. Цел, задачи и хипотези на изследването. Обект и предмет. 
Цел на дисертационния труд е оптимизиране на използване на времето от жените в 

детеродна възраст в България, чрез проучване и анализ на състоянието, проблемите и 

тенденциите за изменение на бюджета на времето им в периода 1988-2009 г. и 

създаване на примерен теоретичен модел за управление и методика с инструментариум. 

Целта детерминира следните изследователски задачи: 

1) Да се изследва състоянието на използване на времето за различни дейности 

(време за заетост, време за домакинска работа, време за лични грижи и свободно време) 

на жените в детеродна възраст, в годините 1988, 2001/2002 и 2009/2010г.  

2) Да се анализират основните резултати от емпирично изследване сред жените на 

база реализирано собствено социологическо проучване, посредством два метода – 

качествен – дълбочинно интервю търсещо отговори за социални промени в начина на 

живот на жените, при наличие – в какво се изразяват и под влияние на какви фактори са 

се случили и количествен – индивидуална анкетна карта за използване на времето. 

3) Да се направи преглед на документи засягащи демографската политика на 

България – в частта стимули за раждаемост и заетост, както и стратегии за развитие на 

проблема с равнопоставеност на половете. Също, да се изследва степента на достигане 

на заложените критерии в качествено отношение от страна на Европейския съюз към 

страната ни в тази област. 

4) Да се създаде теоретичен модел за съвместяване на трудовия и семейния живот, 

насочен към органите на социално управление, на база на събраната информация. 

5) Да се изготви примерна методика и инструментариум за изследване и анализ на 

използване на времето сред жените в детеродна възраст в България, който да е 

приложим в хода на реализация на теоретичния модел и да предоставя възможност за 

управление на времето. 
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Основните хипотези, заложени в проекта, могат да бъдат обобщени по следния начин: 

1.) Българките в детеродна възраст имат по-силно изразена динамика в структурата на 

бюджета на времето през 2009 г., в сравнение с 1988 г. Тя се изразява най-вече в пет от 

основните елементи – време за заетост, време за обучение, време за домакинска работа, 

време за лични грижи и свободно време. 

2.) Факторите, оказващи влияние върху изменение в структурата на дейностите в 

Бюджета на време на българките в детеродна възраст у нас, могат да бъдат обобщени в 

две групи. Първата група влючва: неработещи политики в демографската сфера и  

касаещите заетостта, също равнопоставеността по пол (в това число в семейството като 

институция). А към втората спадат: статус на заетост, професия и фактическо семейно 

положение. 

Обект на настоящото изследване са жените в детеродна възраст в България. Предмет 

на изследването са измененията, настъпили в бюджета на времето на българката в 

детеродна възраст в годините на прехода от планова, към пазарно ориентирана 

икономика (периода 1988-2009 г., като само отделни показатели се проследяват и за по-

голям период от време). 

1.4. Източници на информационно осигуряване 
- Теоретичен обзор и контент-анализ. 

Теоретичен обзор и контент-анализ на литературни източници, научни изследвания и 

документация (общо 208 броя) по проблемите на: бюджет на времето, демографската 

политика, политиките за равни възможности и заетост.  

- Проучване на документални източници (вторични данни). 

Анализ на вторични данни на НСИ за Бюджета на време в дефинираната времева 

граница 1988-2009г., проследяване на текуща демографска статистика на НСИ за 

изследвания период, както и резултати от Преброявананията на населението 

(включително и през 2011г.), отнасяща се до разпределение по пол, възраст, 

образование, заетост, брачност, раждаемост, миграция и други, модулни изследвания на 

НСИ и резултати от представителни изследвания по проблема. 

- Емпирично социологическо изследване, посредством качествен метод – 

дълбочинни интервюта (първични данни). 

Проведено на терен социологическо емпирично изследване посредством дълбочинни 

интервюта изготвяне на аналитичен материал на тази база. Реализирани са общо 63 

интервюта с жени от три възрастови групи – 25 - , 44 – и 64 – годишни, подбрани по  
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признаците тип населено място (в зависимост от районите за планиране в България - 

Югозападен район за планиране (ЮЗРП), Югоизточен район за планиране (ЮИРП) и 

Северозападен район за планиране (СЗРП)), икономически статус и възраст.  

- Емпирично социологическо изследване, посредством количествен метод – 

индивидуална анкетна карта (първични данни). 

В края на дълбочинното интервю, всяка една от участничките е помолена да попълни 

индивидуална анкетна карта, в която да отбележи разходът на време в различните 

дейности, съобразени с номенклатурата използвана от НСИ през 2009/2010 година, при 

изследването на Бюджета на времето. Данните от попълнените анкетни карти са 

въведени в електронен формат и са подложени на количествен анализ, посредством 

статистически пакет за обработка на данни SPSS. За интерпретацията на резултатите е 

използвана дескриптивна статистика – разпределението на времето на жените от 

различните възрастови групи е представено в табличен вид, посредством средни 

оценки, сред участващите в дейността лица.  

1.5. Обхват на дисертационния труд 
Технологична последователност на изследването, в три етапа (Вж. Фиг. 1. Организация 

на изследването в Приложение): 

Първи етап (2009-2010) Теоретичен анализ на литературните и документалните 

източници: анализ на състоянието на проблема на бюджета на времето; теоретично 

изследване на динамиката на бюджета на времето, на жените в детеродна възраст в 

България; охарактеризиране на фактори за социални трансформации в бюджета на 

времето на жените в детеродна възраст; преглед на политики в областта на 

демографската политика, политиките за равни възможности и заетост; дефиниране на 

изследователския модел; формулиране на проблема, разработване на методология на 

изследването, включително теза, цел, задачи, хипотези, обект, предмет и методи.  

Втори етап (2010-2011) Анализ на вторични данни: анализ на състоянието на 

използване на времето за различни дейности (време за заетост, време за домакинска 

работа, време за лични грижи и свободно време) на жените в детеродна възраст – общ 

преглед в годините 1988 - 2001/2002г.; анализ на резултати от национални 

представителни и международни – сравнителни изследвания по проблема; задаване на 

параметри за провеждане на самостоятелно теренно емпирично социологическо 

проучване за използване на времето жени, посредством два метода – качествен и 

количествен. Изготвяне на сценарии за провеждане на дълбочинни интервюта. 
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Дефиниране на целевата съвкупност по възраст, тип на населеното място и статус на 

заетост. Планиране и организиране на теренна работа. 

Трети етап (2011-2012) Реализация на самостоятелно теренно проучване, анализ 

на получените резултати и формулиране на алтернативи за оптимизиране на 

управлението на времето сред жените в детеродна възраст: реализация на 

планираното самостоятелно проучване към проекта.; анализ на информацията – 

абстрактно логически и статистически – с помощта на SPSS.; анализ на вторични 

данни, допълнително поръчани за сравнителен анализ и оценка на промените във 

величината, структурата и използване на времето на бюджета на жените в детеродна 

възраст, и на обуславящите ги фактори според данните от 1988г. и 2009г..; изготвяне на 

теоретичен модел за съвместяване на трудовия и семейния живот и примерна методика 

и инструментариум за изследване и анализ на използване на времето сред жените в 

детеродна възраст в България, с цел управление. 

1.6. Ограничения при провеждането на изследването 
При разработването на дисертационния труд са възприети някои ограничения, които 

могат да бъдат систематизирани, както следва:  

1.) Емпиричната част на дисертационния труд разглежда пет от основните елементи 

в структурата на бюджета на време, а именно: време за заетост, време за обучение, 

време за домакинска работа, време за лични грижи и свободно време на жените в 

детеродна възраст.  

2.) В настоящото изследване петте конкретизирани дейности са анализирани и 

подложени на сравнение общо, а не по формиращите ги поддейности (например: Време 

за домакинска работа - Неопределени грижи за домакинството; Приготвяне на храна; 

Измиване на чинии; Почистване на жилището; Друго поддържане на домакинството; 

Пране; Гладене; Занаяти и производство на тъкани; Отглеждане на растения; 

Отглеждане на селскостопански животни; Грижи за домашните любимци; Разхождане 

на куче; Строителство и ремонти; Пазаруване и услуги; Физически грижи за децата и 

наглеждане; Учене, четене и игра с децата; Други домакински грижи). 

3.) Теренната работа е проведена през един от годишните сезони (лято), като е взета 

предвид сезонността на някои от дейностите, които се случват във времето, както и 

цикличността им. 

4.) Реализирани са общо 63 анкети с жени, подбрани по признаците тип населено 

място (в зависимост от районите за планиране в България - Югозападен район за  
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планиране (ЮЗРП), Югоизточен район за планиране (ЮИРП) и Северозападен район за 

планиране (СЗРП)), икономически статус и възраст. Доказва се, че работата с малки 

извадки препотвърждава резултатите от национални представителни изследвания.  

1.7. Апробация на дисертационното изследване 
Разработката е апробирана. Постигнатите резултати са потвърдени с индивидуална 

анкетна карта сред представителките на три възрастови групи – 25, 44 и 64-годишни. 

Реализирани са общо 63 анкети с жени, подбрани по признаците тип населено място (в 

зависимост от районите за планиране в България), икономически статус и възраст. 

Участничните в тях са помолени да споделят за трудности при попълването, пропуски 

и неудобства. Подобни не са споменати. На база на събраната информация са 

направени изводи и препоръки адресирани към органите на социално управление. По 

темата на дисертацията са направени публикации. 

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД  
2.1. Структура на дисертационния труд 
Настоящият дисертационен труд е с общ обем 234 страници, от които 176 – 

съдържателни. Структурата отразява възприетия от автора цялостен подход към 

изследването и включва: увод (5 страници), основен текст в четири глави (общо 166), 

заключение (2 страници), списък на таблиците и графиките (3 страници), приложения 

(43 страници) и списък на използваната литература (15 страници).  

Основният текст е илюстриран от 35 таблици и 15 графики. 

Библиографията се състои от общо 208 източника, в т.ч. литературни източници – 132, 

документи – 28, информационни източници – 48. Сред заглавията – 165 са на кирилица, 

43 са на латиница. 

Номерацията на включения в автореферата илюстративен материал съответства на 

номерацията в дисертационния труд. 

2.2. Съдържание на дисертационния труд 
Списък на таблиците 

Списък на фигурите 

ВЪВЕДЕНИЕ 
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ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

1.1. Актуалност на темата и мотиви за избор 

1.2. Теза 

1.3. Цел, задачи и хипотези на изследването. Обект и предмет 

1.4. Mетоди за изследване 

1.4.1. Теоретичен обзор и контент-анализ 

1.4.2. Проучване на документални източници (вторични данни) 

1.4.3. Емпирично социологическо изследване, посредством качествен метод – 

дълбочинни интервюта (първични данни) 

1.4.4. Емпирично социологическо изследване, посредством количествен метод – 

индивидуална анкетна карта (първични данни) 

1.5. Организация на изследването 

ГЛАВА ВТОРА. ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ВРЕМЕТО 

НА ЖЕНИТЕ В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ 

2.1. Сравнителни изследвания на Бюджета на времето в България 

2.2. Фактори за социални трансформации в Бюджета на времето 

2.3. Равнопоставеността по пол в българското законодателството 

2.4. Европейският контекст и европейските перспективи за решаване на проблема с 

неравнопоставеноста по пол 

2.5. „Джендър” различия от гл.т. на бюджета на времето 

2.6. Изводи 

ГЛАВА ТРЕТА. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ВРЕМЕТО, 

НА ЖЕНИТЕ В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ 

3.1. Бюджет на времето на жените в активна възраст в проучванията през 1988г., 

2001/2002 г. и 2009/2010 г 

3.1.1. Сравнение на бюджета на време на жените в активна възраст и жените в България 

като цяло през 1988 г. и 2009/2010 г. 

3.1.2. Сравнение на бюджета на време на жените в активна възраст в периода 1988 г. - 

2009/2010 г., в зависимост от фактора юридическо семейно положение 

3.1.3. Сравнение на бюджета на време на заетите жени в активна възраст през 

2001/2002 г. и 2009/2010 г., в зависимост от жизнените цикли 

3.1.4. Сравнение на бюджета на време на жените в активна възраст през 2001/2002 г. и 

2009/2010 г., в зависимост от фактора занятие (професия) 
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3.2. Анализ на основните резултати от емпирично изследване на бюджета на времето на 

жените от три възрастови групи – 25-годишни, 44-годишни и 64 годишни 

3.2.1. Анализ на резултати от качествена част, посредством дълбочинни интевюта 

3.2.2. Анализ на резултати от количествена част, посредством индивидуална анкетна 

карта 

3.3. Изводи 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ДЕМОГРАФСКА СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА 

ЗАЕТОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ. НАГЛАСИ И ОЦЕНКИ 

4.1. Фактори, оказващи влияние върху репродуктивните нагласи 

4.2. Обзор на политиките и практиките по отношение на семейните модели в България 

4.3. Оценка на мерките в националните стратегии за демографско развитие 

4.4. Добри практики в някои Европейски страни 

4.5. Изводи 

ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ И СЕМЕЙНИЯ 

ЖИВОТ 

ПРИМЕРНА МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И 

АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО СРЕД ЖЕНИТЕ В ДЕТЕРОДНА 

ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ВЕРИФИКАЦИЯ НА ХИПОТЕЗИТЕ 

ПРЕПОРЪКИ 

ПРИНОСИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 
III. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  
ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. 

В глава първа на дисертационния труд се обяснява актуалността и значимостта на 

изследвания проблем, формулирана е авторовата теза, дефинирани са цел, задачи и 

хипотези на изследването, обект и предмет. Изложени са методите на изследване, в т.ч. 

теоретичен обзор и контент-анализ; проучване на документални източници (вторични 

данни) и провеждане на самостоятелно теренно емпирично социологическо проучване  
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за използване на времето жени, посредством два метода – качествен и количествен 

(първичнни данни). Представена е на кратко организацията на изследването. 

ГЛАВА ВТОРА. ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ВРЕМЕТО 

НА ЖЕНИТЕ В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ. 

В глава втора е реализирано теоретично изследване на бюджета на времето на жените в 

детеродна възраст. 

В параграф 2.1. се прави обзор на сравнителните изследвания на Бюджета на 

времето в България.  

Анализът стига до изводът, че проблемите, които стоят пред социологията на бюджета 

на време са и от теоретико, и от практико-приложен аспект. Носят отпечатък на 

национален и международен характер.  

На международно ниво са регистрирани неосъответствия в провежданите изследвания 

на Бюджета на време, касаещи сравнимостта на резултатите в различните държави, 

продуктувани от: възрастовата структура на лицата, обхванати в изследването по 

страни, различията в периода на теренната работа по години, продължителността на 

проучването – неизпълнено условие за 365 последователни дни, а от тук и неспазване 

сезонността и цикличността на дейностите, в структурата. Всичко това от гледна точка 

на приложението на Бюджета на време. От друга страна, а именно като теоретичен 

проблем – все още е отворен въпросът за единнен класификатор на дейностите, които 

да бъдат включени в структурата, предвид националните характеристики на различните 

държави, участващи в изследването. 

В България, не се регистрира използване на резултати от изследванията на Бюджет на 

времето проведени след 1988 г. до момента. Този факт, произхожда от 

незаинтересоваността от страна на държавните институции и бизнеса. С липса на 

достатъчно финансови средства от бюджета на държата се обяснява дефицита на 

задълбочени анализи по проблемите, който се фиксират с помощта на тях 

(изследванията). Това възпрепятства приложението на Бюджета на време – огромната 

мощ е в това да се бюджетира на база на събраната информация, да се управлява 

времето, така както е бил използван в годините преди 1988 от Захари Стайков. Да се 

използва в пълният си смисъл на наука, а не само на метод – едностранчиво. 

Същевременно, това обстоятелство поставя теоретичен проблем – позовавайки се на 

етимологията на думата „бюджет”. Описателно качество на бюджета е „планирането”, 

„предварителната равносметка”, „списъкът” - тоест задаването на бъдеща форма, която  
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поставя под въпрос формулирането на Бюджета на времето у нас. Съществуващ под 

това наименование, той предполага заявяване на намерения за бъдещ период, т.е. 

планиране на време, обмислен/предвиден разход на време, инвестиране на време, като 

по този начин навлиза в терминологията на Управление на време.  

В параграф 2.2. са разгледани факторите за социални трансформации в Бюджета 

на времето, а именно: пол, възраст, образование, фактическо семейно положение, 

доход, етническа принадлежност, тип (размер) на населеното място, заемана 

длъжност/професия. 

Параграф 2.3. разглежда равнопоставеността по пол в българското 

законодателството, а в параграф 2.4. е представен европейският контекст и 

европейските перспективи за решаване на проблема с неравнопоставеноста по 

пол. 

С развитието на обществото, ролите на мъжете и жените все по-тясно се обвързват с 

влиянието на обществено-политическите и икономическите фактори. Основните 

„джендър” роли са свързани с разделението на труда в обществото, със семейството, с 

разпределението на властта и авторитета. Съотношението между частната и публичната 

сфера регламентира конструирането на властовите отношения между мъжете и жените. 

Фиксирането на равенството между мъжете и жените, като една от целите на 

хилядолетието превръща този проблем в индикатор за качеството на живот и за 

демократизация на обществото. Основните форми на проявление на равенството между 

жените и мъжете конкретизират и начините за постигането им: равен достъп до 

ресурсите на обществото – осигуряване на гаранции за достъп; равни възможности – 

създаване на условия и предпоставки за упражняване на равния достъп до ресурсите на 

обществото; равностойно представителство в процесите на вземане на решения – 

осигуряване на предпоставки за контрол на гаранциите за достъп до ресурсите на 

обществото; партньорство – израз на взаимно зачитане на равнопоставеността. 

Принципите на равноправие и недискриминация между половете са заложени в редица 

закони, кодекси и разпоредби в българското законодателство. Също така, в 

Конституцията на страната. В законодателната уредба на България, в сила до този 

момент обаче, все още липсва отделен закон, регламентиращ мандата, функциите и 

структурата на национален механизъм за провеждане на политика по равнопоставеност 

на половете – правните норми са с препоръчителен характер. Детайлният преглед на 

годишните отчети на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на  



17 
 

половете за периода 2009 – 2015 г., извежда като основен негатив, изтъкнатото 

финансовото осигуряване – бюджетите обикновено се оказват ограничени и 

възпрепятстват изпълнението на заложените мерки. 

Като позитив от изпълнението на стратегията към 2011г., може да се отчете 

популяризирането на програми за равнопоставеност между половете (т. нар. “джендър” 

обучение), както и действащите учебни програми за задължителна и профилирана 

подготовка, познания за социалните измерения на пола и за проблемите, свързани с 

равнопоставеността на половете, заложени от МОМН. Но това е крайно недостатъчно. 

Приемането на отделен Закон за равните възможности е израз на политическа воля за 

следване на стандартите на Европейската общност. 

Медийното пространство също се явява недостоен партньор в преходната ситуация. 

Много от изградените образи в медиите, носители на идеята за промяна и преход, 

оказват по-скоро негативно влияние върху аудиторията и формират представата за свят, 

който не е осъществим, поне не с ресурсите, наследените стереотипи и манталитета на 

българското общество. 

В доклада на ЕК „Напредък по отношение на равенството между жените и мъжете за 

2010 г.“ се прави оценка, че „напредъкът е бавен, все още не е постигнато истинско 

равенство и „основната причина за ниската заетост при жените е трудното 

съвместяване на професионалния, семейния и личния живот.“ Подчертава се, че в 

„някои държави-членки липсват подходящи детски заведения в работно време или след 

училище, а също и услуги за деца и други зависими лица”. България се припознава като 

една от тях. 

В трудовата практика у нас продължават да се констатират прояви на 

неравнопоставеност между половете, граничещи с дискриминация на жените.  

Постигнатото формално равенство между мъжете и жените пред закона на практика 

продължава да се съпровожда от съществени дисбаланси, като: изоставане в средното 

заплащане на труда на жените от това на мъжете; хоризонтална сегрегация по пол в 

икономиката, вследствие на което определени отрасли се феминизират и средното 

заплащане в тях е далеч по-ниско; вертикална сегрегация по пол, в резултат от която 

делът на жените на ръководни и управленски позиции изостава от този при мъжете; 

далеч по-слабо представяне на жените в групата на работодателите и в тази на 

самонаетите; по-нисък дял на жените като платени работници в семейния бизнес. 

Семейството също е сфера, която не осигурява еднакви условия на живот на своите 

членове. И в нея се проявява един специфичен тип социално неравенство. Жената е 
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неравнопоставена с партньора си не само и не толкова по отношение на средните си 

доходи, колкото във времето, което тя отделя за раждането и отглеждането на детето. 

Наличието на неравнопоставеност в двойката, заедно с постигната полова 

равнопоставеност в обществото, ограничават раждаемостта. 

Параграф 2.5. представя „джендър” различия от гл.т. на бюджета на времето.  

Трудностите, свързани със смяната на политическия и икономическия модел в 

България, в периода след 1989 г., засилват ролята на семейството (по-често случващо се 

под формата на съвместно съжителство, отколкото оформено с граждански брак). 

Социалните и икономически промени на практика не оказват влияние върху 

разпределението на труда по пол в домакинството и по възпроизводството. Жените 

продължават по традиция да поемат цялата домакинска работа и грижите за децата, 

като втори работен ден в рамките на същото денонощие от 24 часа. 
 
 

Табл.13. Разпределение на времето за платения и неплатения труд в съвкупното време 

за труд на мъжете/жените (в час./мин.) 

 1976/1977 1988 2001/2002 2009/2010 

мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

Средно съвкупно 
време за труд - платен 
и неплатен  

6 : 52 7 : 38 6 : 01 7 : 28 4 : 45 6 : 14 5 : 03 6 : 27 

Време за платения 
труд (заетост) 

4 : 04 2 : 39 3 : 54 2 : 48 2 : 12 1 : 34 2 : 49 2 : 00 

Дял на платения труд 62 % 32 % 59 % 34 % 48 % 22 % 54% 32% 

Време за неплатения 
труд (домакинска 
работа) 

2 : 48 4 : 59 2 : 07 4 : 40 2 : 33 4 : 40 2 : 14 4 : 27 

Дял на неплатения 
труд 38 % 68 % 41 % 66 % 52 % 78 % 46% 68% 

Източник: Изчислено по данни от „Бюджет на времето на населението”, НСИ, С., 
2005, с. 28. – http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=159&sp2=160 
 

Резултатите от изследванията „Бюджет на времето” провеждани у нас в периода 1976 г. 

- 2010 г. показват, че увеличаването на заетостта на жените в икономиката не се 

съпътства на практика с намаляване на обема на труда им в домакинството и 

домашното стопанство. Напротив – запазва се. Обществото продължава да очаква от 

тях изпълняването на отредените им по традиция функции, свързани с домашната
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работа, отглеждане и възпитание на децата, грижи за болните в семейството и работа в 

домашното стопанство. Преразпределението на времето на жените се осъществява 

главно между свободното време и времето за труд. 

При анализа на бюджета на времето да се говори за редуването на труд и липсата на 

труд, за труд и свободно време има смисъл само при мъжкото население. При жените 

има смисъл да се говори за редуването на професионален и домашен труд. 
 

Табл.12. Структура на общоденонощния фонд време на мъжете и жените (в %) 

 1976/1977 1988 2001/2002 2009/2010 
мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

Платен труд 
(заетост) 16,9 11,0 16,3 11,7 9,2 6,5 11,7 8,3 

Неплатен 
труд 
(домакинска 
работа) 

11,7 20,8 8,8 19,4 10,6 19,5 9,3 18,5 

Свободно 
време 14,2 13,2 19,6 14,9 22,6 17,9 20,4 16,7 

Сън и други 
физиологични 
потребности 

48,2 48,1 46,7 46,8 51,4 51,1 52,1 50,8 

Други (учение 
и пътуване) 9,0 6,9 8,6 7,2 6,2 5,0 5,8 5,1 

Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Източник: изчислено по данни от „Бюджет на времето на населението”, НСИ, С., 
2005, с. 29, http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=159&sp2=160  
 

През последните години у нас, все пак се наблюдават определени положителни 

промени в семействата по отношение на споделянето на домашните ангажименти, 

особено при младите двойки с деца, при по-високо образованите, работещи на пълен 

работен ден, в средите на участващите в съвместния семеен бизнес, както и в 

семействата на жените предприемачи, главно самонаетите. 

Фиксираните часове за започване и приключване на работа, липсата на гъвкава 

организация на работното време с оглед на личните и семейните нужди на работещите, 

повишените служебни изисквания, водещи до разпространение на извънредния труд и  

работното време, умора и нужда от повече почивка, трудното съчетаване на работното 

време с часовете на работа на детски, училищни и административни заведения и с 

работното време на партньорите могат да се определят като основните причини, поради 

които работното време има крайно негативен ефект, върху постигането на баланс 

между професионалния и семейния живот. 
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Съществуват възможности за начинът на организация на работата и работното време, 

които представляват важен аспект на проблема за постигането на баланс, при 

разпределението на времето за платения и неплатения труд на жените и мъжете. Сред 

тях – без фиксирано начало и край, но с точно определен брой часове на ден, гъвкаво 

работно време с определен брой дни за седмица, месец или друг период от време, 

самостоятелно определяне на работното време и други. Същите обаче не се използват. 

Висока удовлетвореност се регистрира в страната сред работещите жени и мъже от 

работа на смени, тъй като същите смятат, че това дава повече възможности за 

съчетаването на професионалния и семейния живот. 

Преобладваща е нагласата сред обществото в България, в годините след 1989г. към 

т.нар компромисен модел, отнасящ се до семейство, в което жената работи, но е по-

слабо ангажирана с работата си и съответно отделя по-голяма част от времето си в 

сравнение с партньора си на семейните ангажименти. 

Направените оценки и констатации изискват предприемането на съответни мерки и 

действия от страна на държавата и работодателите, за подкрепа на работещите със 

семейни задължения при съчетаването на техния трудов и семеен живот. 

ГЛАВА ТРЕТА. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ВРЕМЕТО, 

НА ЖЕНИТЕ В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ. 

В глава втора е реализирано емпирично изследване на бюджета на времето на жените в 

детеродна възраст. 

В параграф 3.1. се прави сравнителен анализ на Бюджет на времето на жените в 

активна възраст в проучванията през 1988г., 2001/2002 г. и 2009/2010 г.. Освен 

цялостен, анализът е направен и в зависимост от факторите юридическо семейно 

положение, жизнени цикли и занятие (професия). 

За да се направи по-точна диагностика на бюджета на време – като състояние и 

перспективи пред връзката работа-семеен живот, се дефинира съвкупност от жени на 

възраст от 25 до 44 години, наречена група на перспективните. Те представляват 

интерес като целева група за развитие на политики - демографски, за заетост и 

равнопоставеност по пол. Определенянето на групата произтича от факта, че тази 

възрастова група (25-44 г.) е най-динамична. Това са жените в активна възраст днес. От 

изследването през 1988 г. е изолирана възрастовата граница 20-39 г., отговаряща на 

същите критерии (допълващ факта, че данните не могат да бъдат подложени на 

допълнителна обработка – съществуват само на хартиено тяло). 
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Базирайки се на данните на НСИ за периода 1990-2011 г., в тази група (20-39 г., 

съответно 25-44 г.,) се случват най-често преходите (по жизнени цикли) от 

родителското към създаване на собствено семейство, съответно раждане и отглеждане 

на дете/деца. Същевременно обаче, в комбинация с икономическа заетост. Именно 

жените в активна възраст са поставени пред предизвикателството на асиметрията в 

баланса работа-живот. 

Семейството и работата са подложени на огромна трансформация. Днес, промените в 

световната икономика засягат „всеки актъор и аспект на сцената на заетостта - 

работниците, работодателите и типичната им последователност в кариерата” [Berger, 

1998:528]. Изследователите все още се интересуват от взаимодействието между 

професионалния и семейния живот, с особен акцент върху последиците от заетостта 

върху качеството на семейния живот и още повече – върху развитието на членовете на 

семейството [Perry-Jenkins, Repetti, and Crouter, 2000]. 

Разбирането на ежедневието на съвременната българка, на фона на нейната 

сънародничка от преди 19 години, допринася за обогатяване на знанието за настъпили 

трансформации в ежедневието и предоставя възможност за преодоляване на 

социалните проблеми, обвзели българското общество в годините след 1989 г.  

Анализираните резултати са от проведени национални представителни изследвания на 

Бюджета на време, реализирани в нашата страна през 1988г., 2001/2002 г. и 2009/2010 

г.. Взети са под внимание социодемографските фактори, които най-често стават 

причина за социални трансформации в Бюджета на времето. А именно – статус на 

заетост и семейно положение. Интерес предизвиква и прегледа по занятие (тоест 

професия), предвид различната продължителност и натовареност на работния ден, в 

различните икономически дейности. Именно изпълняваната длъжност, е факторът с 

най-голяма тежест при „подреждане” на останалите ангажименти в ежедневието. За 

съжаление в този разрез наличната информация е само от последните две изследвания 

(2001/2002 г. и 2009/2010г.), но вече е изказано становище за различието на жената по 

този признак днес и в предходния строй, когато името „жена” е безпрецедентно да се 

използва, като обединяващ образ за разлика от днес. Данните са представени са жени, в 

активна възраст – средно време на едно участващо в дейността лице. Структурата на 

времето на жената в активна възраст през изследвания период (1988 г. – 2009/2010 г.) 

чувствително се изменя. 
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Време за лични грижи. 

Времето за лични грижи (сън, хранене, тоалет) продължава да обхваща половината от 

живота на българката. Това е успокояващо, защото именно в него се крият най-

големите резерви за човешко и обществено развитие. Човешкият организъм е развил 

биологични часовници, предизвикани от смяна на деня и нощта. Тези часовници са 

подчинили биологичните функции. Съществуват ритми за запомняне, ритми за смилане 

на храна, ритми за обмяна на веществата в организма. Ние работим, ядем и спим, 

следвайки вечното разписание, съставено от слънцето. Светлината установява цикъл на 

живот и на почивка. Сънят е серия от цикли, регулирани от биологични часовници. 

Правилният сън съдейства за по-богат дневен живот.  

Общо жената през 2009-2010 г. за физиологичните си потребности (сън, хранене, 

тоалет) отделя по 12 часа и 10 минути дневно. Регистрира се разлика в сравнение с 1988 

г., когато на жената и е необходимо с един час по-малко време за тези дейности. (11 

часа и 10 минути). При жените в активна възраст тенденцията е идентична. Важно е да 

се отбележи, че жените в активна възраст и в двата периода изразходват с час по-малко. 

През 1988 г. – 10 часа и 22 минути, а през 2009-2010 г., съответно 11 часа и 23 минути. 

Най-голям в тази група е делът на съня. През 1988 г.. една жена изразходва 8 часа и 42 

минути от денонощието си за спане, а през 2009-2010 г., това време се увеличава с 32 

минути – 9 часа и 14 минути. Жените в активна възраст и в двете наблюдавани години 

по-малко спят. През 2009-2010 г. все пак за тази физиологична потребност се отделя с 9 

минути повече в дефинираната възрастова група (8 часа и 27 минути), в сравнение с 

1988 г. (8 часа и 18 минути). 

Храненето отнема по час на жените през 1988г., а през 2009-2010г. – двойно – два часа.  

В графата “други лични грижи” (миене, обличане и т.н.) поведението на изследваните 

се променя. За разлика от обхванатите през 1988г. жени, когато една от тях изразходва 

близо 2 часа, то в периода 2009-2010 г., за миене и обличане българката отделя с 39 

минути по-малко, т.е. 56 минути. Цялостното увеличаване на продължителността на 

времето за лични грижи, може да се обясни с това, че взискателността на българката 

към себе си се е завишила. Тя отделя повече внимание за външния си вид, личната 

хигиена и чистоплътност. 

Заетост 

Трудът играе важна роля за поддържане на самочувствието. Тук са важни няколко 

аспекта на труда: заплащане; равнище на активност; разнообразие; времева структура;  
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социални контакти; индивидуална идентичност. Трудът, платен или неплатен, може да 

се определи като извършване на задачи, изискващи изразходване на умствени и 

физически сили, с цел да се произведат стоки и услуги, задоволяващи човешки 

потребности. Синтетичен показател за развитие на всеки обществен строй е общата 

маса труд, изразходвана от едно лице за среден човешки живот, изчислен за първи път 

от проф. Захари Стайков. Според него по-малко от 10 на сто от агрегираните бюджети 

на времето на населението на земята се изразходва за работа. Трудът е връзката на 

човек с обществото. 

Изследването бюджет на времето през 2009-2010 г. регистрира удължване на времето в 

заетостта на една участваща в тази дейност жена. Ако през 1988 г. българката в активна 

възраст има заетост 7 часа и пет минути за платена работа, то в края на наблюдавания 

период (2009/2010 г.) това време бележи ръст с 20 минути – нараства на 7 часа и 25 

минути. Важно е да се отбележи, че не само повече българки се включват на пазара на 

труда след 1988 г., но и продължителността на работното им време се увеличава. 

Увеличението на времето отделяно за трудова дейност може да се отдаде от една 

страна на промените в статуса на заетостта (самостоятелна заетост, при която няма 

регламентирана продължителност на работния ден), а от друга на неспазването на 

регламентираната продължителност на труда при някои форми на заетост.  

Обучение 

Ръстът на времето за обучение е с близо 2 часа (1 час и 56 минути) през 2009/2010 г., в 

сравнение с 1988 г. Тази разлика може да се обясни със стремежът на българката днес 

към по-високо образователно равнище и по-активното и включване в тази дейност. 

Домакинска работа 

Съществува склонност трудът да се приравнява с платена професионална дейност, но 

това е опростен подход. Много видове труд не се вместват в платената заетост. 

Неплатеният труд заема голяма част от живота на хората, но трудът в неформалната 

икономика не се отчита от статистиката. Домашният труд обикновено не е платен, даже 

според Гълбрайт е “удобна социална добродетел”. Тя служи вместо парично 

възнаграждение. Битът е област на съществуване на хората извън производствената 

дейност. Той съчетава биологичното и социалното възпроизводство на хората. 

Значителна част от времето в денонощието продължават да заемат грижите за 

домакинството, въпреки съвременните улеснения, предвидени да бъдат в помощ, най-

вече на домакините (миялни машини и микровълнови фурни вкъщи, готова храна извън 
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дома и други). В домакинска работа днес жените в активната група разходват с близо 

час по-малко за тази дейност.  

От една страна, причината за това може да се потърси в народопсихологията. Може да 

се каже, че българката си остава „домакиня” и продължава да отделя съществена част 

от времето си за грижи за домакинството. Този факт може да се обясни с 

гостоприемството, с това, че обича да й е чиста и спретната къщата, и с привързаността 

й към домашно приготвените ястия. От друга обаче, мотив може да се оказват 

обеществените очаквания към социалната й роля, която тя непрестанно се опитва да 

оправдава. От трета – финансова невъзможност да се възползва от улесненията на 

съвременността. 

Свободно време 

Маркс определя свободното време като  „време за възвишени дейности”, през което се 

създава най-ценният капитал – самият човек. Тази постановка няма нищо общо с 

разбирането му като време за безделие, за пасивна почивка, за празни развлечения. 

Безделието, “убиването” на време не е свободно време. Само дейности, насочени към 

физическото, интелектуалното, професионалното, духовното, социалното развитие на 

личността, са свободно време. Свободното време без съчетание с активни човешки и 

обществени дейности, не е действително свободно време. Такова свободно време е 

самоцелно, то не е общественополезно и значимо. Според Бърнард Шоу даже и най–

съвършените физически и нравствени достойнства не могат да изкоренят социалния 

грях – участието в потреблението без участие в производството. 

„Свободното време е време, използвано за прякото задоволяване на определени 

материални и духовни потребности на личността”. [Стайков, З., 1989:8]. Чрез 

инвестицията на нашето свободно време в другите хора, ние всъщност оценяваме и 

заплащаме тяхното работно време. 

Свободното време в съвременните разбирания, е време за мас медии (телевизия, 

интернет), неформално общуване (среща с приятело/колеги), спорт, туризъм и други. 

Свободното време включва дейности за възстановяване на работоспособността и за 

развитие на личността. То е време за културно, интелектуално, физическо развитие и 

почивка на населението. Важно е да се отбележи, че преминаването към лятно време се 

прави редовно от 80-те години на миналия век у нас. Една от причините е икономия на 

електроенергия, а по-съществената – повече свободно време за населението в светлата 

част на деня. 
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Според данните от наблюдаваните изследвания, жената днес разполага с час по-малко 

свободно време от своите сънароднички от преди повече от 20 години. При дамите в 

активна възраст разликата е 53 минути. В структурата на свободното време днес 

присъстват най-често телевизия, гостуване и празненства и спорт, а през 1988 г. – 

туризъм, културни мероприятия (кино, театър, опера, балет и други) и четене на 

худоствена литература. 

Може да се каже, че основната промяна в структурата на дейностите на жените през 

2009/2010 г. в сравнение със същата група през 1988 г. се състои в засилено участие в 

обучение, по-висока заетост, при относително намаление на участието в неплатен труд 

(домакински грижи) и свободно време.  
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Фиг.11. Участие на българката в дейности, степенувани по време разходвано за всяка 

една (1988 г. – 2009/2010 г.) 
 

Семейството и бракът като институция са исторически изменящи се явления. Под 

влияние на фактори като издигане на жизненото равнище, усъвършенстване на 

социалното осигуряване, развитие на обслужващата сфера и други, семейството се 

изгражда и стабилизира върху основата на общност на цели и интереси, на обич, 

взаимопомощ, взаимно разбирателство, уважение между включените в него лица. То  
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обаче не е лишено от противоречия и конфликти (стремеж към по-високо образование 

на един или двама от членовете, нерегламентирано работно време, материални 

затруднения и други), водещи до увеличаване на разводите, на наличие на извънбрачни 

деца, на случване на непълни семейства, нисък дял на повторните бракове, спад на 

раждаемостта в определени групи и други. 

Анализът на информацията по юридическо семейно положение в годините 1988 г. – 

2009/2010 г., регистрира основните различия не толкова в отделните години, колкото в 

конкретните групи – най-вече в тези на омъжените и на неомъжените. 

Цялостно, омъжените влагат повече време в заетост и домакинска работа и по-малко – 

в лични грижи, свободно време и обучение.  

Обратно, неомъжените участват по-често в обучение, разполагат с повече свободно 

време, работят, но същевременно спят по-дълго и не са ангажирани прекомерно в 

неплатен домашен труд.  

Дейностите, в които участват омъжените и неомъжените българки в 24 часовата зона, с 

която разполагат (1988 г.-2009/2010 г.), най-общо могат да бъдат представени по 

начина:  
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Фиг.12. Участие на омъжените и неомъжените българки в дейности, степенувани по 

време разходвано за всяка една (1988 г. – 2009/2010 г.) 



27 
 

Задълбоченият преглед на информацията по жизнени цикли и то в най-важните от тях – 

изход от втори жизнен цикъл и вход на трети, когато се прави преход от образование 

към заетост и от родителското към създаване на собствено семейство, допълва 

значително картината. 

Жени живеещи сами или в домакинството на родителите си без деца 

Цялостно, най-голям резерв от време в сън, заетост, обучение и свободно време имат 

работещите жени, които живеят сами или все още в домакинството на своите родители 

– без деца. Прави впечатление, че времето за заетост през 2009/2010 г. е с 21 минути по-

малко, в сравнение с 2001/2002. За тази разлика обяснение може да се потърси на две 

места – по-ниско участие на пазара на труда и/или спазване на регламентирано работно 

време, по закон. Фрапираща е разликата в структурата на обучение, обаче. Във време за 

обучение участие взимат заетите жени през 2009/2010 г. с близо 3 часа по-малко, 

сравнено с периода преди 8 години – 2001/2002 г. Причината може да се потърси в 

обстоятелството, че днес работодателите не са толкова толерантни към извършване на 

обучение и заетост – едновременно, от една страна. От друга – във факта, че по-малко 

жени след 29 годишна възраст продължават обучението си. Общото схващане е, че при 

завършване на средно образование жената е на 18 -19 до 20 години, при бакалавърска 

степен на висше – 22-23 до 24 години. Очаквано, за сметка на по-ниското участие в 

обучение, се увеличава свободното време – с 21 минути за изследвания период (от 3 

часа и 23 минути през 2001/2002 г. на 3 часа и 44 минути през 2009/2010 г.). 

Жени живеещи в брак или съжителство без деца 

При жените живеещи в брак или съжителство без деца също се регистрира намалено 

участие в заетост – с малко повече от половин час – 32 минути. През 2001/2002 г. в тази 

дейност, участието е 8 часа и 16 минути, а през 2009/2010 г. – 7 часа и 44 минути. 

Важно е да се отбележи, че в обучение, в годините 2009/2010 г. работещата българка 

участва 20 минути. Разход за участие в такава дейност не е регистриран през 2001/2002 

г. В сравнение с работещите жени, които живеят сами или при родителите си все още, 

основната разлика е времето за участие в домакински труд. Съвместното 

съжителство/брак неминуемо налага разход на време за тази дейност, дори и при 

липсата на деца все още. Времето в групата на живеещите с партнъор/съпруг 

надвишава с час неплатения труд, в сравнение на живеещите без.  
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Жени живеещи в брак или съжителство, чието най-малко дете е от 0 до 6 годишна 

възраст 

Наличието на малко дете (от 0 до 6 годишна възраст) в съпружеските/партнъорските 

отношения оказва съществено влияние върху включването в различни дейности и 

продължителността на разхода в тях, лице живеещо в брак или съжителство, чието най-

малко дете е от 0 до 6 годишна възраст - средно време на едно участващо в дейността 

лице (в час./мин.)). Това всъщност е групата, в която разходът на жената за домакинска 

работа е най-висок – 5 часа и 12 минути през 2009/2010 г., увеличен с 24 минути в 

сравнение с 2001/2002 г. Този резултат се дължи на регистрираните нива на по-висока 

раждаемост у нас, в последните години. От друга страна, в тази група се регистрира 

най-нисък дял на участие в заетост, което още един път доказва трудностите при 

съвместяване на платен и неплатен труд. 

Жени живеещи в брак или съжителство, чието най-малко дете е от 7 до 17 

годишна възраст 

Наличието на дете на по-висока възраст (7-17 години) намалява участието в 

домакински грижи на заетите българки, лице живеещо в брак или съжителство, чието 

най-малко дете е от 7 до 17 годишна възраст - средно време на едно участващо в 

дейността лице (в час./мин.)). Разбира се, освобождаването (по-ниското участие) от 

семейни грижи се инвестира веднага в платен труд. Българките в този жизнен цикъл се 

включват по-често в платена заетост – с 46 минути през 2009/2010 г., в сравнение със 

същия период на жените, грижещи се за по-малки деца. Тук е от значение, да се обърне 

внимание и на обстоятелствата – не работещи национални стратегии за съвместяване на 

личния живот с платена заетост, както и ограничения достъп до детски заведения. 

Родителите от непълните семейства, тоест жените, които отглеждат сами децата си на 

възраст между 0 и 17 години са поставени в аналогична ситуация, на жените, които 

имат деца до 6 години и наличие на партнъор/съпруг в домакинството. Същите се 

включват най-често в домакинска работа – 4 часа и 32 минути през 2009/2010 г. Делът 

бележи ръст в сравнение с 2001/2002 г., който може да се потърси и във високите нива 

на бракоразводи напоследък, както и в несключване на брак и невстъпване в 

съжителство. 

Цялостно може да се каже, че в продължение на жизнените цикли участието в платен-

неплатен труд се изменя основно при встъпване в съжителство/ брак и още повече – 

при налие на дете (в по-ниска възраст). Намаляването на домакинската работа  
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пренарежда жизнените цикли обратнопропорционално в свободното време. Тоест, тези, 

които имат най-високо участие в неплатен труд имат най-малко свободно време и 

обратно.  

 

СЪН

ЗАЕТОСТ

ОБУЧЕНИЕДОМАКИНСКА РАБОТА

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Сама без деца
Не сама с дете до 6
Не сама без деца

Сама с деца
Не сама с дете 7-17

Не сама с дете 7-17
Не сама без деца

Сама без деца
Сама с деца

Не сама с дете до 6

Не сама с дете 7-17
Не сама с дете до 6

Сама с деца
Сама без деца

Не сама без деца

6
Не сама с дете до 6

Не сама с дете 7-17
Сама с деца

Не сама без деца
Сама без деца

7

 

Фиг. 13. Жизнени цикли и участие в дейности, степенувани по най-висок разход на 

време за тях 
 

През последните няколко десетилетия, все повече жени стават икономически активни. 

За съжаление се установи, че въпреки високият си образователен ценз, в днешно време 

работещите българки са заети предимно в зле платени, нискоквалифицирани, най-вече 

рутинни дейности.  

Анализът на резултатите от последните две предствителни изследвания на Бюджета на 

времето (2001/2002 г. и 2009/2010 г.,) показва, че има съществени различия между 

професиите, изразяващи се най-вече с участие в платен труд, домакинска работа, 

свободно време и време за лични грижи.  

И в двата подложени на наблюдение периода, с най-ниска продължителност на 

работното време се оказват жените в активна възраст (25-44 години) - преподаватели и 

заетите в здравеопазването. Съответно с най-висока - ръководителите на малки 

предприятия и производителите в селското, горското, ловното и рибното стопанство на  
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пазара. Очаквано в първата група (на преподаватели и здравеопазване) участието в 

домакинска работа надвишава два пъти, това на вторите – ръководителите. Идентична е 

и ситуацията със свободното време. Колкото по-ниско е участието в платения труд, 

толкова по-високо е в неплатен и свободно време. 

Параграф 3.2. съдържа анализ на основните резултати от емпирично изследване 

на бюджета на времето на жените от три възрастови групи – 25-годишни, 44-

годишни и 64 годишни – в т.ч. анализ на резултати от качествена част, 

посредством дълбочинни интевюта и анализ на резултати от количествена част, 

посредством индивидуална анкетна карта.  

Регистрираните мнения сред жените от три възрастови групи – 25 годишни, 44-

годишни и 64-годишни (регистрирани по време на събиране на първични данни), 

препотвърждават констатациите направени при прегледа на вторични данни и 

нормативни документи. Допълнителни фактори, оказващи влияние върху 

структуриране на дейностите в 24 часа, се оказват и типът на населеното място и 

доходите. 

В настоящите социално-икономически условия се възпроизвеждат консуматори на 

ниско ниво, крайно отдалечаващи се от образа, който търси Европа. Непрестанно се 

изказват оценки за напредъка на държавата в социалната политика, в повишените нива 

на раждаемост, заетост и висок образователен ценз на жените. Последните обаче, не 

разпознават себе си сред тях. 

Позовавайки се на споделените биографични истории е създадена проекция на жизнен 

цикъл преди 1989 г. и днес. 

Основните причини за разликите в двете структури е времето за заетост, времето за 

създаване на семейство и раждане, и отглеждане на деца. Основната пречка е липсата 

на свободно време, в което да отделят грижи за други членове на домакинството. 

Последното обаче е продиктувано от заетост, превишаваща регламентиран 8-часов 

работен ден и съобразяване с неразбирането на работодателите за необходимост от 

работещ модел – семейство – заетост. Същият към момента на изследването е 

асиметричен. 
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фиг.14. Проекция на жизнен цикъл преди 1989 г. 
 
 
 
 
 

Фиг.15. Проекция на жизнен цикъл след 1989 г.

2. По време на 
следването – 

трудова заетост. 

3. Дипломиране и 
израстване в 

кариерата до 30 г.  

1. Постъпване в 
университет на 18-

19 г. 

4. Създаване на 
семейство и 

възпроизвоствена 
функция след 35г. 

2. По време на 
следването - сватба 
и раждане на едно 

до две деца на 20-21 
г. 

3. Дипломиране и 
намиране на работа 

на 23-24 г. 

1.Постъпване в 
университет на 18-

19 г. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ДЕМОГРАФСКА СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА 

ЗАЕТОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ. НАГЛАСИ И ОЦЕНКИ. 

Глава четвърта разглежда демографската стратегия и политиките за заетост и 

равнопоставеност в България. 

В параграф 4.1. са включени фактори, оказващи влияние върху репродуктивните 

нагласи. 

В изследванията на обществените нагласи, се изграждат най-общо два 

социодемографски портрета на жени в детеродна възраст. Към първият образ се 

отнасят представителките с по-високо образование, напредналите в професионалната 

йерархия, с по-висок материален статус, живеещите в София и по-големите градове, 

българките. Вторият, е в пълна противоположност – нискообразовани, 

нискоквалифицирани (работници) или безработни, беден социален слой, финансово 

нестабилни, т.е. представителки на ниските подоходни групи, живеещи в по-малките 

градове и села, най-често от ромски и турски произход.  

За първите (професионално реализираните), е характерно, че за да съчетаят деца и 

кариера, очакват подкрепа от партньора, от близки и най-вече от работодател. 

Ценностите на гъвкавото работно време са оценени високо сред тази група жени във 

фертилна възраст, и особено сред – тези от тях, които са в отпуск по майчинство. Силно 

положително се приема и възможността за работа от вкъщи, в същите групи. 

Вторите (представителките на жените без квалификация) в голяма степен изискват 

помощ от държавата под формата на финансови стимули, на детски ясли, градини, 

готова храна и други. 

Професионалните длъжности дават още една отправна точка към семейните модели. 

Може би с най-висока изследователска тежест. Като цяло, данните потвърждават 

отрицателната корелация между професионалното развитие и раждаемостта. Колкото 

повече младите жени са напреднали в кариерата, толкова по-малко на брой са родените 

и желаните деца. Етническото разпределение по професионални длъжности само по 

себе си е твърде показателно за социалните контрасти в България. Отчита се 

взаимодействие на броя деца с етническия фактор – очаквано в полза на ромското и 

турско население. Тези резултати потвърждават регистрираните при Преброяване на 

населението 2011. 

Посочените констатации, налагат неотложна необходимост от диференциран подход 

при изграждането на демографската политика в страната, също и на политиките за 

заетост.
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В параграф 4.2. се прави обзор на политиките и практиките по отношение на 

семейните модели в България. Параграф 4.3. включва оценка на мерките в 

националните стратегии за демографско развитие. 

За периодът след 1989 г. са типични свободата на инициативата и плурализма. Наред с 

промените в икономическата и социалната сфера през него обаче, не настъпват 

значителни изменения по отношение на инструментите на провежданата демографска 

политика, техните форми и сила на въздействие. С други думи, пътят към пазарна 

икономика и демократично общество е маркиран с указателните табели на предходния 

строй, прокламиращ проналистична демографска политика. Прегледът на мярката 

„Финансови стимули за раждане и отглеждане на дете” за периода до 2011 г. показа, че 

в преобладаващата си част, заложените “стимули” съдържат условие за доход - „право 

имат семействата и бременните жени със средномесечен доход на член от семейството 

за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 350 лв.”. Това автоматично довежда 

до извода, че същите са насочни не само към част от населението (в противоречие с 

националния характер), но още по-лошо - към възпроизводство на по-ниско доходните 

членове на обществото, които се характеризират с по-ниско образование и са 

представители най-често на малцинствените групи у нас. Така зададени условията 

поставят под съмнение очакваните резултати: „Стратегията за демографско развитие e 

националният отговор на демографската промяна, пред която е изправена Европа” – 

необходимостта от човешки капитал. Притеснителен е факта, че в същият момент, във 

всички отчети (2006-2010г.), включително и в този за 2010г., по изпълнение на 

Национална стратегия за демографско развитие на населението се изтъква напредък.  

Един от сериозните проблеми съпътстващи демографските процеси в България се явява 

високият коефициент на раждаемост на момичета на възраст 15-19 години (основно, 

сред малцинствените етнически групи). Нужно е правителството на страната да 

предприеме конкретни мерки, свързани със създаването на закон ограничаващ 

раждаемостта сред малолетните и непълнолетните. 

Националният характер на действащите политики към момента, не е в състояние да 

подготви българската икономика, за по-ефективна работа при намаляващ брой на 

населението и стремеж към устойчивост на икономическия растеж, при същевременно  

подобряване на жизнения стандарт и изискване на Европа – за поколение на знанието. 

Всъщност, единствените мерки, които могат да бъдат отчетени като положителни и 

които са в пряка връзка с препоръките на ЕС са сравнително новите мерки от 2009г. –  
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еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка-

студентка в размер на 2880 лева, както и семейното планиране чрез ин витро 

процедури. Всички останалите заложени в стратегията са неефективни. 

Заявените цели за съвместяване на родителството с трудово-професионалната 

реализация, в демографската стратегия на страната, също бележат неуспех. Проблем и 

на тези мерки отново се явява достъпността. Приоритетно се разглеждат заявления на 

самотни родители, многодетни семейства, родители на деца с увреждания, семейства, в 

които един или и двамата родители са с увреждания, семейства с месечен доход до две 

средни работни заплати. Изключено е да се възползват по-високо образованите 

българи, с по-високи длъжности в йерархията, предлополагащи доход над две средни 

работни заплати. Таргет групата, към която са насочени е отново е на социално-

слабите. 

Недостатъчно използвани са и възможностите за реализиране на гъвкави форми на 

заетост, непълно работно време, работа на половин длъжност, надомна работа, 

регламентирани с новите промени в трудовото законодателство.  

Формулирането на една или друга демографска политика се извършва винаги на 

основата на определено разбиране за връзката между демографското възпроизводство 

от едно страна, а от друга - развитието на икономическата система и благосъстоянието 

на населението. Тези разбирания не винаги са еднакви сред различните слоеве от 

обществото. Поради това, демографската политика на държавата в много случаи не 

съвпада и дори влиза в противоречие с интересите и желанията на по-големи или по-

малки негови части. Това важи с особена сила в случаите, когато държавата провежда 

активна антинаталистична политика или пронаталистична, какъвто е случаят в 

България. Решение за страната ни може да се потърси в „семейна политика”, за да се 

постигне възпроизводство на човешки капитал, отговарящ на изискванията на епохата 

на знанията. Тя е насочена към хармонизиране на отношенията между личността, 

семейството и обществото. 

Параграф 4.4. представя добри практики в някои Европейски страни.  

България е сред държавите в Европа, които следват по-скоро социална политика, 

такава, която цели повишаване на раждаемостта, а не семейна – чиито основополагащ 

елемент е, да се даде възможност на родителите да отгледат колкото деца искат и да 

съвместяват семейните си отговорности и професионалния и обществения живот. Като 

добри европейски практики могат да бъдат изредени още: заплащане на домашния труд  
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при отглеждането на деца на пълен 8-часов работен ден (Норвегия); работа на непълен 

работен ден и данъчно облекчение в размер на 704 евро месечно до навършване на 8-

годишна възраст на детето (Нидерландия); комбинация от финансови надбавки, 

справедлив данъчен режим за семействата, разпоредби в областта на пенсионните 

схеми, трудовото право, даващи възможност за специални платени отпуски, услуги за 

отглеждане на деца от 0-3 години и безплатна детска градина след тригодишна възраст 

– всичко това департаментите и градовете допълват към националната политика 

(Франция); гъвкавост на пазара на труда позволяваща на майките лесно да намерят 

отново работа (Обединено Кралство); системи за гледане на деца, с по-адаптирано 

работно време, както и четиринадесетмесечен отпуск за отглеждане на дете, платен в 

размер на две трети от заплатата, съпътствани от специални помощи, осигурявайки 

допълнителни доходи (Германия). 

Гарантирането на баланс между професионалния и семейния живот не е тема, стояща 

високо в дневния ред на българската политика. В резултат на това, въпреки заявените 

намерения в различни законодателни рамки и проекти, се регистрира липса на добри 

качествени социални услуги, гъвкави схеми за заетост и адекватно ниво на „споделено 

родителство” в България. Дори да са заявени, не рядко се изтъква финансова 

непосилност за изпълнението им. 

От изключителна важност е „диференциране на подпомагането” от страна на 

държавата. Политики, стремящи се да целенасочат държавната подкрепа към 

специфични активни групи от населението – по-образовани хора и 

висококвалифицирани хора, от които се очаква да подобрят качеството на работната 

сила в България, за сметка на редуциране на мерките, които се отнасят до 

представителите на противоположния образ. Въпрос за дискриминация може да бъде 

поставен, колкото и към момента. Наложителна е необходимостта от създаване на 

закони, кодекси, подзаконови и други актове и нормативни документи, които бизнес 

средите да следват в изпълнение на дейността в отношенията си със заетите от женски 

пол във фертилна възраст – касаещи формите на работно време. 

За да празнува „демографска пролет” България, е необходимо да се изхожда от 

презумцията, че ако за отглеждането на децата е необходимо дълго време, подходящата 

възраст за раждане на дете е кратка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
ВЕРИФИКАЦИЯ НА ХИПОТЕЗИТЕ. 
Изучаването на поставения проблем доведе до следните изводи: 

1. Европейският съюз поставя пред страната ни изисквания за постигане на степен 

на образованост и заетост сред жените в детеродна възраст у нас, като в същото време, 

предявява очаквания за повишаване нивата на раждаемост. При едновременното 

условие за  съвместяване на родителството с трудово-професионалната реализация. 

Степента на достигане на заложените към страната ни критерии в качествено 

отношение в тези области е незадоволителна. 

2. Националните стратегии и програми в периода след 1989г. имат слаба 

практическа приложимост поради обща формулировка, необоснованост чрез 

обективни, практически и научно-обосновани анализи, липса на дебат и воля за 

постигане на консенсус с ключовите институции. 

3. Националният характер на действащите политики към момента (в частност 

мерките за стимулиране на раждаемостта, заетост и равнопоставеност по пол), не е в 

състояние да подготви българската икономика за изискванията на съвремието. Налага 

се необходимост от диференциран подход. Партньори е необходимо да бъдат 

икономическите субекти, а адресант – жената в детеродна възраст. 

4. През призмата на бюджета на време, се извежда констатацията, че ако при 

предходния строй името „жена” е безпрецедентно да се използва като обединяващ 

образ, то днес това е недоспустимо. Анализираните резултати от проведени национални 

представителни изследвания на Бюджета на време, реализирани в нашата страна през 

1988г., 2001/2002 г. и 2009/2010 г., доказват, че социодемографските фактори, които 

най-често стават причина за социални трансформации в използване на времето са: 

статус на заетост, фактическо семейно положение и занятие (тоест професия). Сред тях, 

факторът с най-голяма тежест при „подреждане” на останалите ангажименти в 

ежедневието, е професията.  

5. Основната промяна в структурата на дейностите на жените през 2009/2010 г. в 

сравнение със същата група през 1988 г. се състои в засилено участие в обучение  

днес, по-висока заетост, при относително запазване на участието в неплатен труд 

(домакински грижи) и ограничено свободно време. 
 

6. Преразпределението на времето на жените през 1988г, на фона на 2009/2010г. се  
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осъществява главно между свободното и времето за труд. Обществото продължава да 

очаква от тях изпълняването на отредените им по традиция функции, свързани с 

домашната работа, отглеждане и възпитание на децата, грижи за болните в семейството 

и работа в домашното стопанство. При анализа на бюджета на времето да се говори за 

редуването на труд и липсата на труд, за труд и свободно време има смисъл само при 

мъжкото население. При жените има смисъл да се говори за редуването на 

професионален и домашен труд. 

7. Бюджетът на време е социална наука, която предлага възможност да се обяснят 

социалните процеси и проблеми, протичащи в обществото, да се направят прогнози и 

предложат проекти, които да послужат в управлението. Същите, след това могат да 

бъдат подложени отново на анализ, да се измери степента на тяхната продуктивност – 

тоест да служи и за коректив на предприетите действия. Социологията на бюджета на 

време дава предпоставки за създаване на стратегия за управление на времето, от една 

страна, от друга – регистрира вече „управляваното” време. Същата се налага като 

надежден модел за планиране и коректив, в условията на търсене на баланс между 

работа и семейство, и в отговор на изискванията на Европа. 

Всички тези изводи, потвърждават и основната теза на дисертацията:  

Изискванията на ЕС за постигане на висок образователен ценз, представителство на 

жените на високо статусни длъжности, нива на раждаемост и съвместяване на трудовия 

и семейния живот, поставя българките в детеродна възраст пред приоритезиране и 

преструктуриране на дейностите, изпълнявани в ежедневието, поради липса на 

адекватни инструменти, мерки и механизми (демографски стратегии и политики за 

заетост, и равнопоставеност) изработени в постсоциалистическа България. 

Направените оценки и констатации изискват предприемането на съответни мерки и 

действия от страна на държавата и изпълнение от страна на работодателите за подкрепа 

на работещите жени в детеродна възраст, при съчетаването на техния трудов и семеен 

живот. 
 

ПРЕПОРЪКИ. 
1. Формулиране на ясна концепция при изграждането на демографската политика 

на страната (в частност мерките за стимулиране на раждаемостта, заетост и 

равнопоставеност по пол) имаща задължителен за изпълнение характер.  
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2. Дългосрочно планиране и реализиране на интересите на жените в детеродна 

възраст, изхождайки от презумпцията, че те са в основата на изпълнение на 

изискванията на ЕС. 

3. Определяне на най-важни цели, задачи и приоритети за въздействие върху 

демографското развитие, предвид необходимостта за възпроизводство на човешки 

капитал. Налагане на диференциран подход. 

4. Упражняване на механизми за контрол над икономическите субекти и налагане 

на санкции при неспазване. 

5. Внедряване на пълна, представителна и достъпна информационна база данни за 

използване на времето на жените в детеродна възраст. От една страна това би 

спомогнало за оптимизация на работния процес в тази група, целяща по-висока 

производителност, и от друга подобряване връзката работа – семейство. 

6. Периодичен научнообоснован анализ на състоянието на бюджета на време на 

жените в детеродна възраст, като база за определяне на политики и стратегии, и като 

резултат – на ефективно управление. 

 

IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  
В дисертационния труд се открояват следните приноси с теоретико-методологически и 

практико-приложен характер: 

1. Доказателството за връзки и взаимодействия между базистните статуси на 

жените във фертилна възраст и величината и структурата на елементите на Бюджета на 

време. 

2. Посредством проектираното и реализирано емпирично изследване на бюджета 

на времето на жени от три възрастови групи – 25-годишни, 44-годишни и 64 годишни, е 

установено, че провеждането на дълбочинни интервюта, както и попълването на 

индивидуална анкетна карта с малки извадки препотвърждава резултатите от 

национални представителни изследвания. 

3. Изготвен теоретичен модел за съвместяване на трудовия и семейния живот. 

4. Разработена примерна методика и инструментариум за изследване и анализ на 

използване на времето сред, жените в детеродна възраст в България. 
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