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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра „Икономическа со-

циология” при Общоикономически факултет към Университет за национално и световно 

стопанство на 22.01.2014 г., с необходимия кворум за вземане на решения и с пълно мно-

зинство на гласувалите с „да” (Протокол № 198). Авторът е редовен докторант към същата 

катедра, съгласно заповед № 1041/29.04.2010 г. 

Дисертационният труд е в общ обем от 313 страници, от които 245 страници са осно-

вен текст. Състои се от постановка, изложение в четири глави, заключение, три приложе-

ния и списък с използвана и цитирана литература. Използваните и цитирани източници 

включват: 181 заглавия (на български, руски и английски език), 25 национални и европейс-

ки нормативни документа, масив от данни от 7 емпирични изследвания, от които 6 са на-

ционално представителни. В текста са представени 7 фигури, 18 таблици и 60 слайда, чрез 

които се визуализарат основните данни, теоретичен подход и концептуални иновации на 

автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 25.04.2014 г. от 14.00 ч. в зала 

2032А „Научни съвети” на Университет за национално и световно стопанство – София, на 

заседание на научно жури, определено със заповед на ректора. 

Материалите по защитата са на разположение за интересуващите се в Дирекция 

„Наука” на Университет за национално и световно стопанство, както и на интернет стра-

ницата на Университета – www.unwe.bg  

http://www.unwe.bg/
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I .  ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 

1. Актуалност на темата и проблематиката 

В съвременното постиндустриално общество постигането на баланс между ролите 

и функциите на човека в семейството и работата1 се възпрепятства от множество фак-

тори, особено усилващи се в условия на кризи – икономически и политически, демог-

рафски и социални. Разглежданата проблематика изразява несъответствия до степен на 

несъвместимост между част от изпълняваните социални роли и функции на личността в 

две от основните сфери на обществото като система – това са т.нар. ролеви конфликти 

между семейството като лична (интимна) среда, от една страна, а от друга – трудово-

професионалния живот като арена на обществени взаимоотношения и взаимодействия, 

като поле на самоизява и себедоказване, като възможност за издигане в професионал-

ната йерархия и кариера2.  

Ролевите конфликти между семейния и професионален живот са актуален проб-

лем (особено при българските жени)3 не само поради тяхната икономическа и социална 

значимост за личността, семейството и организацията/предприятието, но и заради вли-

янията им върху обществото – за количественото и качествено възпроизводство на хо-

рата, за производителността на труда, за трудовия ресурс и човешки капитал. 

Практическата актуалност на проблема произтича, от една страна, от политика-

та на Европейския съюз към насърчаване и достигане на реална равнопоставеност меж-

ду половете във всички сфери, както и към балансирано съвместяване на семейните и 

професионални задължения – принципи, залегнали в редица европейски стратегически 

                                                 
1  За концепцията „Баланс между работа и семейство” Виж: Ковачева, Сийка. Балансът между 
работа и семеен живот. В: Тилкиджиев, Николай и Лилия Димова (съст.). Благополучие и 
доверие: България в Европа? Сравнителен анализ по Европейско социално изследване (ESS) 
2006/2009. Изток-Запад, София, 2010, с. 155-176, където се анализират ресурси и ограниче-
ния: първо, от институционалния контекст, второ – от работното място, трето – от страна на 
домакинството. 

2  Виж: Мирчев, Mихаил. Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводство-
то на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България. М-8-М, София, 
2009, с. 211-238, където се доказва, че структурните и функционални връзки между иконо-
мика (материално възпроизводство) и семейство (възпроизводство на населението) са дву-
посочни. Тази структурно-функционална зависимост помежду им, според автора, трябва да 
бъде балансирана и реципрочна. 

3  Не твърдим, че проблемът е невалиден за българските мъже, но смятаме, че при тях се проя-
вява в по-меки форми и по същество е по-слабо изразен. 
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директиви и наредби. А от друга – от икономическите и социални условия в България, 

в които жените живеят и работят, от практическото проявление и последици от ролеви-

те конфликти върху поведението, действията и решенията на жените в семейния и тру-

дово-професионален живот. Актуалността произтича и от необходимостта ясно да се 

определят конфликтните взаимодействия4 между социалните роли, както и отражение-

то им върху поведението на жените. Тези стъпки са необходими с оглед откриване на 

адекватни решения за превъзмогването на този значим за съвременните работещи бъл-

гарки проблем. Очертаването на профила на най-проблематичната група жени откъм 

реалните възможности за едновременно съчетаване на основните им роли ще бъде ори-

ентир за контингента жени, към които е нужно специално внимание – както от страна 

на социалната политика, така и от фирмените и организационни политики. Ако мерките 

и политиките за по-лесно съчетаване на семейния и трудов живот бъдат съобразени с 

отделните социални профили на жените, то съществува реална възможност потенциал-

ните конфликтни ситуации да бъдат предотвратени и да е налице адекватната им пре-

венция.  

Въпреки че съчетаването на семейство и работа, особено при работещите родите-

ли, трябва да е важен приоритет на социалната ни политика, към момента липсват съот-

ветни адекватни подходи, механизми и резултати. Струва ни се, че все още към тази 

проблематика се подхожда като към личен и индивидуален, а не като организационен и 

обществен проблем и докато не е законодателно регулиран, докато не бъде включен в 

корпоративните и фирмени политики, преодоляването му ще бъде изключително трудно. 

Необходимостта за изследване произтича и от това, че на теоретико-методологи-

ческо равнище липсва достатъчно ясна концепция и систематично проучване на роле-

вите конфликти на жените, практически възникващи между семейния и професионал-

ния живот. Второ, липсват ефективни стратегии, наръчници и механизми, предписващи 

превенция от подобен вид конфликти и/или при наличие – тяхното преодоляване. Тре-

то, подходът към тази проблематика силно се измести преди всичко към траекториите 

на психологията, семейно-клиничната психология и психоконсултирането. 

През 70-те и 80-те години на XX в. у нас са реализирани редица значими проучва-

ния в областта на социологията на жената, социологията на семейството, социологията 

                                                 
4  Приемаме дефиницията на „конфликтно взаимодействие”, дадена от Мария Стоянова, а имен-

но, че е процес на взаимна зависимост между двама и повече субекти, изградена върху осно-
вата на разминаване при достигане на общи цели, което предизвиква стълкновение, спорове, 
сблъсъци и конфронтация между тях. Цит. по Стоянова, Мария. Конфликтите през призма-
та на социологията. Издателски комплекс – УНСС, София, 2012, с. 70. 
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на труда и др., в които проблемът е изследван както пряко, така и косвено. Но през 

първото десетилетие на Прехода някак си темата за съвместяването на дейностите в те-

зи две сфери бе в застой. От 2010 г. насам обаче интересът към проблематиката отново 

се възражда – изготвят се теоретични анализи и трудове, осъществяват се мащабни ем-

пирични изследвания5, осветляващи частично различни аспекти и специфики на изс-

ледваната проблематика. Необходимо е обаче задълбоченото й изследване (подплатено 

от собствено ЕСИ) с оглед не само на събирането на информация, необходима за доказ-

ване на представените тук хипотези, но и за набелязване на основните проблеми и тен-

денции при днешните жени, по които да се продължи работата за в бъдеще. Дефинира-

нето, концептуализирането и анализирането на конфликтите и несъвместимостите 

между семейните и професионални роли, които разглеждаме, имат важна роля за нами-

рането на решения за преодоляването им. А това от своя страна би спомогнало както за 

пълноценната личностна реализация, така и за здравословния баланс в обществото. 

В тази връзка е важно да отбележим, че съчетаването на ролите в семейството и 

работата намира индиректна защита в редица закони и стратегии, но както експертите 

от КНСБ посочиха на конференцията „Проблеми и политики за балансиране на семей-

ния и трудовия живот” (27.03.2012) – необходима е Национална стратегия за съчета-

ване на семейния и трудов живот. Това е още една причина представеният в дисертаци-

ята изследователски интерес да продължи. 

 

2. Цел и задачи 

Основна цел на настоящата дисертация е да се регистрират и анализират ролеви-

те взаимодействия и конфликти на съвременните български жени между семейството и 

кариерата (работата); да се позиционират в съвкупността от фактори за личностната и 
                                                 
5 1) НСИ. НПИ „Съвместяване на работа със семеен живот”, 2010. 2) Ковачева, Сийка. „Ба-
ланс между работа и семейство. Младите работещи родители между възможностите и 
ограниченията”, 2010. 3) „Проблеми и политики за балансиране на семейния и трудов жи-
вот. Изследване по метода „разходи-ползи” на икономическите ефекти от въвеждане на 
мерки за съвместяване на професионалните и семейните ангажименти”. Конфедерация на 
независимите синдикати (КНСБ) , Фондация „Фридрих Еберт”, бюро България, 2012. Ав-
торски колектив – Мария Сотирова и Виолета Иванова. 4) Икономически и социален съвет 
(ИСС) на Република България. Становище на тема „Възможности за съчетаване на трудо-
вия и семейния живот”, София, 2012. 5) Проект Транснационално сътрудничество за разви-
тие на услуга за малките и средни предприятия „Психологическа интервенция и превенция 
на конфликта при съчетаването на семейния и професионалния живот”, финансиран по 
ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. 
Бенефициент по проекта – ИИНЧ при БАН, международен партньор – Институт по филосо-
фия и психология към Румънската академия на науките и български партньор – БАУРЧР. 
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професионална реализация на жените, за избора им на алтернатива в колизията „се-

мейство-кариера”. 

Формулираната цел предопределя решаването на следните задачи: 

1. Да се дефинира и изясни понятието „ролеви конфликт”, както и да се предста-

ви обхвата му на изследване като предмет на дисертационния труд. 

2. Да се анализират промените в женския статус, роли и ролеви конфликти, като 

се проследят трансформациите в българското семейство, стопанство, полово-

ролеви норми и културни стереотипи в периода средата на XIX – началото на 

XXI в. 

3. Да се определи профилът на съвременните работещи жени, които изпитват най-

силни конфликти между семейните и професионални роли, като се установят 

ролевите взаимодействия (положителни и негативни) между двете сфери, както 

и факторите (личностни, семейни, фирмено-организационни и социални), дейс-

тващи върху изпълнението на семейните и професионални роли при жените. 

4. Да се очертае моделът на съвременна женска реализация, като се изследват 

нагласите и възприятията на жените, от една страна – към семейство, съпруг и 

деца, а от друга – към работа, професия и кариера. 

5. Да се открои поколенческата принадлежност като фактор за личностна и про-

фесионална реализация на съвременните жени – позициониране на семейството 

и кариерата в жизнения им път. 

 

3. Изследователска теза и хипотези 

Основната теза на дисертационния труд е, че икономическите, социални и кул-

турни изменения в България от последното десетилетие6 провокираха задълбочаване 

на ролевите конфликти при жените, но не доведоха до ценностно пренареждане на 

семейните и професионалните им роли. Материалната и финансова несигурност, заедно 

с еманципаторските и културни модели за „жената с кариера”, „жената-

                                                 
6  Период, в който България стана страна-член на ЕС (2007) и в който се разрази световната фи-

нансово-икономическа криза (2008), силно засегнала и българското общество – две важни за 
страната събития, които продължават да пренареждат българския обществен модел. Тежкото 
финансово, икономическо и социално състояние в страната през последните години създаде 
неблагоприятна атмосфера и условия, в които българските граждани трябва се реализират – 
личностно, семейно и професионално. 

 6



професионалист” и „деловата жена” не провокират поставянето на професионалния 

труд и кариера на челно място в ценностната йерархична подредба на жените, но съ-

щевременно и не се отказват от тях. Водещо и първостепенно място в ценностната сис-

тема на жените продължават да заемат семейството и децата. Жената в началото на XXI 

в., еманципираната българка, продължава дори при затруднени условия да се стреми да 

съчетава семейството и децата с професионалното си развитие и кариера. Не може оба-

че да се отрече, че кариерата е един от факторите за отлагане във времето на бремен-

ността и раждането на дете/деца при част от младите жени. 

На базата на задачите и изследователската теза са формулирани работните 

хипотези: 

1. След явлението „еманципирана жена”, характерно за втората половина от XX 

в., сега, в началото на XXI в., можем да говорим за пост-еманципирана жена. 

Жената, която живее, работи и се развива под влияние на идеологиите за либе-

рално-капиталистическо, модерно и демократично развитие; жената, която се 

забавлява под напора на масовата култура, културата на хедонизма и свръх-

потреблението. 

2. Изпълнението на семейните и професионални роли се затруднява от множест-

вото, и то високи изисквания към жените – както от страна на пазара на труда7, 

така и от семейството8. Жените, изпитващи по-силни противоречия между се-

мейството и кариерата и съответно по-ниска удовлетвореност (поради стрес, 

преумора и натоварване) от съчетаването им, са: 1) жени, заемащи по-високи и 

отговорни длъжности и по-високоплатени позиции; 2) жените-предприемачи и 

работодатели; 3) жени с деца до 14-годишна възраст (7-8-ми клас); 4) жените, 

живеещи в столицата и големите градове. 

                                                 
7  Където: 1) логиката на капитализма и неолибералната система позволява да оцелеят най-вече 

способните и амбициозните, адаптивните и интегрираните, всеотдайните и мотивираните;  
2) в т.нар. информационна епоха изискванията за знания, компетенции и способности на ра-
ботната сила постоянно се покачват; 3) гъвкавостта и мобилността (извън рамките на работ-
ното място) на работната сила в съвременния свят е ценно качество за успех в кариерата 
(командировки, обучения, конференции); 4) се увеличава времето за платен труд за сметка 
на това за неплатен. 

8  Където: 1) жените поемат по-голямата част от домакинските задължения, въпреки бързо раз-
виващата се и усъвършенствана техника за дома; 2) жените продължават да полагат по-
големи грижи за децата си – отглеждане и възпитание, обучение и социализация, интегрира-
не в обществото; 3) отношенията с партньора/съпруга са все по-повлияни от икономическо-
то, финансово и материално състояние на семейството.  
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3. Една от основните бариери пред професионалната реализация на жената, пред 

този й вид себеосъществяване и самоусъвършенстване9 е нейната семейна ан-

гажираност и по-точно социалната й функция – раждане, отглеждане, възпи-

тание и социализация на детето/децата. Изпълнението на домакинските и 

съпружески роли не затрудняват толкова професионалния живот и кариера на 

българката, колкото нейната родителска роля. Тук обаче се очертава още един 

ролеви конфликт – на жената-майка с жената-домакиня и съпруга. Не можем да 

не отбележим повишената активност на мъжете в семейно-домакинските за-

дължения и в грижите за децата10, но те все още са твърде ограничени и епизо-

дични. По традиция домакинството и грижите за децата остават задължение 

главно на жените, все още липсва егалитарно разпределение на задълженията в 

българското семейство11. Вследствие на това се зараждат остри конфликти, от 

една страна, между ролите „майка” и „работеща” (конфликт между личното и 

публичното), а от друга – между ролите вътре в семейството. 

4. Сравнително високата трудова заетост при съвременните жени до известна 

степен е продиктувана от икономическата принуда, финансовата нестабилност 

и липсата на достатъчно парични средства, които превръщат дохода в мощен 

мотиватор за трудова дейност на значителна част от българите. Тежката ико-

номическа действителност в България не позволява на голяма част от българс-

ките семейства да задоволяват основните си потребности само с един основен 

доход (напр. този на съпруга)12. Независимо от това, немалко от българските 

жени приемат работата и кариерата си не само като средство за получаване на 

доходи, а и като инструмент за личностна реализация, развитие и изява, за 

                                                 
9  Най-висша човешка потребност, заставаща на върха в йерархията и пирамидата на потреб-

ностите, конструирана от американския психолог Ейбрахам Маслоу. 
10  Свидетели сме (от 2009 г. насам), че вече и мъжете-бащи излизат в отпуск за отглеждане на 

дете. Все още броят им е твърде малък, ако го съпоставим с този на жените, но сме длъжни 
да отбележим, че има нарастване с близо 40% – по данни на НОИ през 2009 г. бащите, из-
ползвали отпуск за отглеждане на дете са 471, а през 2012 г. достигат 659. През 2012-2013 г. 
са предприети множество инициативи в подкрепа на отговорното бащинство. Те поставят 
основите на постепенната социална промяна и нагласи към ролята на мъжа в семейството, 
към ролята му на баща. 

11  Виж: Стоянова, Капка и Алла Кирова. Джендър неравенства в платения и неплатения труд 
в България. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, София, 2008. Стр. 196. 

12  Друг е въпросът, че и при два дохода в семейството (на двамата съпрузи) средствата отново 
не покриват нормалната семейна издръжка. За 2012 г., по данни на Евростат, заплащането на 
труда в България е най-ниско в ЕС – часовата ставка е средно 3,7 евро, за разлика от средно-
то почасово заплащане за ЕС, което е било 23,4 евро. 

 8



разширяване на кръга от познания и умения, за социален живот и контакти, за 

личен социален престиж, за това да се чувстват значими и пълноценни в об-

ществото. 

5. Не съществува единен модел на женска личностна и професионална реализа-

ция. Оформят се три модела: първият, на семейно ориентираните (патриар-

хално-консервативен модел) – обхващащ жените, за които семейните роли са 

приоритетни, а професионалните са допълващи и подпомагащи, т.е. на второ 

място. При тях професионалният труд се приема като източник на доходи и 

подпомагане на семейния бюджет, а не като поле за личностна изява и разви-

тие. Вторият, кариерно ориентирани (либерално-еманципаторски, кариерен 

модел) – жените, които се съсредоточават най-вече върху работата и кариерата; 

жените, за които посвещаването на трудово-професионална дейност и изграж-

дане на кариера заемат челното място в ценностната йерархия. Нагласите към 

професионална реализация надделяват над семейната, но не я изключват на-

пълно. Най-често това са жени, чиито семейни роли са сведени до съпруга и 

домакиня. Този модел се изповядва от жените без деца; жени, отлагащи ражда-

нето на деца за по-късен етап от живота си или такива, чийто деца са големи 

(над 26 г.) и живеят самостоятелно. При тях действа механизмът на компенса-

ция и/или последователно, във времето, изпълнение на ролите в двете сфери. 

Третият, конвергентен модел (двуединен) – към него се причисляват жените, за 

които и двете сфери са еднакво важни и ги съчетават. Характерният механизъм 

на взаимодействие при тях може да бъде определен като механизъм на посто-

янно допълване и преливане от една в друга. 

 

4. Предмет и обект на изследване       

Предметът на дисертацията са ролевите конфликти на съвременната българска 

жена, практически възникващи между семейството и кариерата (трудово-

професионалния живот). 

Обектът на дисертационния труд са съвременните жени – тяхната личностна, се-

мейна и професионална реализация, както и техните нагласи, мотиви и поведение в се-

мейството и на работното място. 
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Обектът на собственото емпирично изследване са работещите българки на въз-

раст 25-60 години13, омъжени или живеещи с мъж на семейни начала. 

 

5. Методи на изследване 

В настоящия дисертационен труд е извършен обзор на научна литература и изс-

ледвания по тематиката на предмета на изследването. Осъществен е кабинетен анализ 

(desk research) на документи и изследвания, свързани с изследвания обект. Направен е 

вторичен анализ на емпирични данни от националната статистика, научни публикации 

и проекти, емпирични изследвания, като са използвани данни от НСИ, Агенция за со-

циални проучвания и анализи АССА-М и др. Изготвено е собствено количествено ЕСИ 

(непредставително), като методът на регистрация на информацията е полустандартизи-

рано интервю. 

 

6. Ограничения на изследването 

Първото е свързано с времевия обхват – анализът се съсредоточава върху съвре-

менната жена. Тук следва да отбележим, че в трета глава е извършен вторичен анализ 

на емпирични изследвания от периода 2004-2011 г., а в четвърта глава се анализират 

резултати от ЕСИ, проведено през 2013 г., т.е. целият времеви период, който е обхванат 

и за който се отнасят емпиричните анализи, е 2004-2013 г. 

Второ, спрямо обекта са въведени някои ограничения (по специално в собствено-

то ЕСИ), произтичащи от целите на анализа. Контингентът жени, който задълбочено се 

анализира, са работещи и семейни жени (на възраст 25-60 г.), подбрани: 

 по степен на образование (средно и по-високо); 

 жени, имащи свое дете/деца (не повече от 3 деца) и жени без деца; 

                                                 
13  Възрастовото ограничение произтича от концептуалната рамка, програмата и проблемно-

тематичните акценти на авторовото емпирично изследване. Първо, долната граница е фик-
сирана на 25 г., тъй като това е възрастта, в която голяма част от жените са завършили сред-
но и висше образование, започнали са своя трудов и кариерен живот, част от тях са създали 
свое семейство и деца, а това по същество са основни ограничения на изследването. Второ, 
изследват се жени до 60-годишна възраст. Фактически това е горната граница за жените в 
трудоспособна възраст, която се увеличава с по 4 месеца всяка година до навършване на 63-
годишна възраст (към началото на 2013 г. горната граница е 60 години и 8 месеца). Тази 
клауза е заложена спрямо измененията в сферата на пенсиите и осигурителния стаж от 2011 
г. – в Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2003 г. в сила 
от 01.01.2003). 
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 по социо-професионална група (работещи в: производство и търговия; дър-

жавна и общинска администрация; социална сфера – здравеопазване, образо-

вание и социални услуги; собствен бизнес); 

 по етно-народностна принадлежност/вероизповедание (българи – правос-

лавни, католици и мохамедани). 

Причините за ограниченията на обекта на изследване произтичат от това, че спо-

ред нас именно при този контингент ролевите конфликти между семейство и кариера са 

най-силни. Това са образованите и интелигентни жени; жените с професия, опит и мо-

тивация за кариерно издигане в професионалната йерархия; жените, които следват сво-

ите приоритети; условно – жените от средната класа в България.  

Трето, поради множеството взаимоотношения и функции, които жените изпълня-

ват в двете сфери, се съсредоточаваме само върху ролите им (и съответните подроли) 

на: 

 Работещ (участник в общественото производство), изграждащ професио-

нална кариера (изпълнител и ръководител; колега – отношения и взаимопо-

мощ). 

 Съпруга (интимен партньор – сексуални отношения, любов; приятел – ува-

жение, общуване, доверие, морална подкрепа, разбирателство). 

 Родител (майка – раждане и физическо отглеждане на децата; възпитател и 

наставник на децата – ценностна ориентация и нравствено възпитание14, доб-

родетели, пример за поведение и личностно развитие; обучаващ и помощник – 

предаваща знания и умения, чрез които децата да бъдат самостоятелни инди-

види, помощ за духовното и интелектуалното им развитие, в образователната 

подготовка за детска градина и училище. 

 Домакиня (дейности, свързани с поддържане на домакинството, бита и дома). 

 

 

 

 

 

                                                 
14  За възпитанието в постмодерния свят Виж: Сапунджиева, Клавдия. Моралните дилеми и въз-
питанието на човека в постмодерния свят. В: сп. Педагогика, 2009, N 7-8, с. 30-49. 
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I I .  СТРУКТУРА  И  СЪДЪРЖАНИЕ  

 

 
1. Структура 

Дисертационният труд е структуриран съобразно възприетият методологически 

подход, цели и задачи. Общият обем е 313 страници и се състои от постановка (20 стра-

ници), изложение в четири глави (215 страници), заключение (10 страници), списък с 

използвана и цитирана литература (13 страници) и три приложения (50 страници). Из-

ползваните и цитирани източници включват: 181 заглавия (на български, руски и анг-

лийски език), 25 национални и европейски нормативни документи, масив от данни от 7 

емпирични изследвания, от които 6 са национално представителни. В текста са предс-

тавени 7 фигури, 18 таблици и 60 слайда, чрез които се визуализират основните данни, 

теоретичен подход и концептуални иновации на докторанта. 

 

2. Съдържание на дисертационния труд 
 
Списък на фигури и таблици 
 

Постановка на дисертационния труд       

1. Актуалност на темата и проблематиката – практическа, теоретико-методическа,      
емпирико-изследователска         

2. Методологически подход. Цели, задачи. Хипотези      
 

ПЪРВА глава 

Теоретико-методическа рамка        

1. Роли – същност и подходи на изследване       

 1.1. Социалните роли на личността – теоретични възгледи     

 1.2. Ролева теория и подходи         

 1.3. Ролята – съпътстващи категории и класификации     

2. Ролевите конфликти като социално явление       

 2.1. Ролеви конфликти – същност и обхват       

 2.2. Класификации на ролеви конфликти       

3. Семейството – теории и възгледи        

4. Кариерата като същност          
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ВТОРА глава 

Променящите се женски статус, роли и функции в икономическия и социален 
живот на България     

1. Социално-икономически статус на българката в периода XIX-XX в.   

 1.1. Женският статус в семейството, повлиян от патриархалната традиция  

 1.2. Икономически статус на жената – между семейното стопанство  
   и капиталистическите отношения        

 1.3. Образователно равнище на жените – фактор за полова кохезия   

 1.4. Юридическото равенство като социално равенство     

2. Женските движения – мисия, цели и достижения. Трансформация  
 на културните стереотипи и полово-ролевите норми в България    

 2.1. Същност, цели и мисия на женските движения      

 2.2. Женските движения в България        

 

ТРЕТА глава 

Съвременната българска жена във и извън семейството:  
реализация, кариера, основни ролеви колизии             

1. Съвременното семейство между патриархалната традиция и модерното общество          

 1.1. Семейството в България – състояние и изменения           

 1.2. Криза на брака и брачното семейство                

 1.3. Съпружески и семейни отношения              

2. Демографски промени и тенденции в раждаемостта. 
 Репродуктивно поведение, нагласи и реализация               

 2.1. Проблемът с раждаемостта в условия на Прехода             

 2.2. Репродуктивно поведение – модели в съвременните условия           

  2.2.1. Обществен репродуктивен модел               

  2.2.2. Индивидуален репродуктивен модел               

  2.2.3. Репродуктивна реализация                

  2.2.4. Поколенческа принадлежност на жените – желани и реални деца        

  2.2.5. Причини за ниски равнища на раждаемост              

3. Равнопоставеност в труда и равнища на икономическа активност, заетост  
 и безработица при жените. Платеният професионален труд при жените            

  3.1. Принципът за равнопоставеност в труда                

 3.2. 24-годишният период на Прехода – изменения в икономическите  
  характеристики на българите                 

 3.3. Платеният професионален труд – начин за личностна реализация и/или  
  икономическа принуда                  
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4. Конфликти на личностно, семейно и общностно равнище. Семеен и професионален 
живот – влияние и отношения              
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I I I .  СИНТЕЗИРАНО  ИЗЛОЖЕНИЕ  
 
 

Постановка на дисертационния труд 

В постановъчната част е обоснована практическата, теоретико-методическата и 

емпирико-изследователската актуалност на темата и проблематиката. Формулирани са 

предметът, целта, обектът, задачите, изследователската теза и хипотези, методите на 

изследване и ограниченията на дисертационната работа.  

Използваният подход позволява ролевите конфликти между семейство и кариера 

при жените да се изследват, от една страна, чрез структурните и функционални проме-

ни в образователната и социализационна среда, в икономическата и професионална 

структура, в социално-груповата принадлежност и семейна памет, в културните модели 

и образци на поведение, а от друга – чрез взаимните въздействия, обмен и противоре-

чия между семейните и трудово-професионални роли, в контекста на обективни и су-

бективни влияния от социалната действителност. По този начин очертаният проблем се 

позиционира едновременно на микро-социално и на макро-обществено равнище.  

Фигура 1

Първа глава 

Теоретико-методическа рамка 

Първа глава поставя теоретичните основи и концептуалната рамка, в която роле-

вите конфликти между семейство и кариера се изследват. Направен е обзор и система-

. Връзки между ролевите конфлик-
ти и поведението на жените 

Фигура. 2. Фактори, влияещи върху 
                   ролеви конфликти  

  

  Автор: Тодорка Кинева, 2014. Автор: Тодорка Кинева, 2014.
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тизация на част от основните теоретико-методологични възгледи, концепции и подходи 

при изследване на основните работни понятия, използвани в дисертацията, а именно: 

социални роли, ролеви конфликти, семейство и кариера. Те са четирите „опорни точки” 

и части на първа глава. 

 

1. Роли – същност и подходи на изследване 

Шекспировата максима „Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея – 

влизаме, излизаме и за своето време всеки от нас играе различни роли...” и в днешно 

време е показателна за динамиката в човешкия живот, за условното постоянство и 

„маските”, които човек слага в отделни моменти от живота си, за многообразието на 

социалното взаимодействие и отношения, съпътстващи ролевия репертоар15 на човека. 

Първият параграф на тази част проследява и представя именно социалните роли на 

личността – разгледани през призмата на различни теоретични възгледи и концепции. В 

океана от дефиниции на понятието „роля” са откроени определенията на автори като 

Дончо Градев, Игор Кон, Кольо Рамчев, Мануел Кастелс, Марин Паунов, Пол Секърд и 

Карл Бакман, Сава Джонев, Стоян Михайлов, Ташо Пачев и др. Изключително важна за 

целите на труда е интерпретацията, направена от Елка Тодорова, според която социу-

мът може да се представи и като „…мрежа от свързани роли, с които наричаме раз-

личните очаквания от страна на обществото за изпълнение на позициите, които хо-

рата заемат”16. 

Въпреки известните различия в представените социологически и социалнопсихо-

логически дефиниции, няма съществени разногласия в обяснителните модели на роли-

те. Интерпретациите се припокриват, допълват и надграждат, за да очертаят същността 

на социалната роля, както и нейните три съществени характеристики. 

Първо, ролевото поведение се влияе от културата, нормите и ценностната система 

на обществото. Ролята е нормативно правило, нормативно предписана и стандартизи-

рана форма на поведение, т.е. действа като образец, рамка и регулатор на обществените 

взаимоотношения, поведения и постъпки. Същността на ролите се изразява в това да 

поддържат социалната система и да я предпазват от хаос и нежелана промяна17, защото 

                                                 
15  Под „ролеви репертоар” се разбира съвкупността от социални роли на личността. 
16  Тодорова, Елка. Поглед към социология на модерното общество. УИ Стопанство, София, 

2010, с. 50. 
17  Корсини, Реймънд (ред.). Енциклопедия по психология. Наука и изкуство, София, 1998,          

с. 1080. 
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те подлежат на регулация и контрол както от самите индивиди, така и от групите и об-

щностите, от обществените институции и организации.  

Второ, ролята се реализира от социалния актьор в резултат на заеманата от него 

позиция като „символ” за мястото в структурната йерархия на системата. Всеки човек 

комуникира и взаимодейства съобразно ролите и статусите си. А те от своя страна са 

органически свързани – ако статусът определя социалната позиция, място и ранг18 (ста-

тика), където се извършват социалните отношения и взаимодействия, то социалната ро-

ля е неговия динамичен аспект. 

Трето, ролевите очаквания, т.е. очакванията към дадена ролева позиция, поведе-

ние и функции на личността, биват както вътрешни (от отделната личност), така и вън-

шни – от групата, общността и обществото. Изразяват начина, по който хората, изпъл-

няващи дадена роля, трябва да се държат. Или казано по друг начин, това са индивиду-

алните и колективни възприятия и представи за общоприетото и правилно поведение на 

личността, заемаща дадена позиция в структурата на системата. Така например, очак-

ванията, наследени и обусловени от традициите (миналото) възпроизвеждат патриар-

халния ролеви модел, запазващ в основни линии традиционното разпределение на ро-

лите между мъжете и жените. 

На основата на представените възгледи и обзор е изведено авторовото разбиране 

за понятието „роля” – регламентиран модел на поведение, релевантен на съвкуп-

ността от социални очаквания, норми и прави-

ла, които човекът (актьор) трябва да спазва, 

когато заема дадена позиция и извършва опре-

делени дейности в групата, организацията и в 

обществото. Метафорично казано, ролите предс-

тавляват социално дефинирани схеми и план, пре-

допределящи поведението и действията на хората, 

заемащи определени позиции в обществената сис-

тема – напр. на майка в семейството19 или ръково-

дител в определен отдел на икономическа инсти-

туция. Социалните роли изразяват едновременно 

Фигура 3. Ролите в устойчива или            
                  неустойчива система 

 

Автор: Тодорка Кинева, 2014. 

* По макро-модел AIGL и структурно-
функционалната парадигма на Толкът Парсънз, 
1951-1956 г. 

                                                 
18  Виж в Паунов, Марин. Организационно поведение. Сиела, София, 2006, с. 159. 
19  Ролята на майка обозначава както позицията на жената в семейството, така и очакванията 

към нея, свързани с раждане, отглеждане, възпитание и социализация на децата. 
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целта и задачите на дадена личност в дадена ситуация, както и начина на изпълнението 

им. В тази логическа връзка се разкрива структурно-функционалния характер на ролята 

(фигура 3). Една роля се изпълнява безпроблемно тогава, когато е устойчива система, 

когато между елементите й има качествено съответствие, съвместимост и допълване. 

Динамичните трансформации, логиката на капитализма и социалното развитие 

изискват от хората да участват в много сфери, дейности и отношения; да се социализи-

рат и адаптират съобразно промените в съвременното общество; да изпълняват мно-

жество роли20, следствие от всестранното им участие и принадлежност към много гру-

пи, общности и организации, в които заемат съответни позиции и статуси. В зависи-

мост от възрастта, пола, семейния статус, социално-професионалната група, положени-

ето в класовата структура на обществото – човек има набор от социални роли, които 

изпълнява. Множеството социални роли изграждат т.нар. ролеви репертоар, чийто из-

пълнение може да доведе, първо, до хармонично и балансирано изпълнение – ситуация 

на взаимодействие и взаимодопълване на отделните роли, и второ – до конфликтност 

и т.нар. ролеви конфликт – ситуация, в която отделните роли си противоречат и пречат 

една на друга. 

За да се подчертаят концептуалните разлики на основните подходи, използвани в 

ролевата теория, са представени пет направления при изследване на характерните мо-

дели на поведение и роли на хората21, включени в параграф 2 „Ролева теория и под-

ходи”. Това са: 

   Функционалистка ролева теория (Functional role theory). 

   Символен интеракционизъм (Symbolic interactionism). 

   Структурната ролева теория (Structural role theory). 

   Организационна ролева теория (Organizational role theory). 

   Когнитивна ролева теория (Cognitive role theory).22 

                                                 
20  По-големият брой изпълнявани роли от личността сам по себе си говори за всестранно раз-

витие и многоспектърна реализация, за културност и грамотност, за организация и дисцип-
лина – комуникацията, взаимоотношенията и взаимодействията на човека с повече хора са 
показателни за високите степени на неговата социална активност в обществената среда. 

21  Biddle, Bruce J. Recent Development in Role Theory. Annual Review of Sociology, 1986, Vol 12, 
pp. 67-92. 

22  Raymond Lemay. Roles, identities, and expectancies: Positive contributions to Normalization and 
Social Role Valorization. In: Robert J. Flynn, Raymond A. Lemay, Prescott-Russell. A Quarter-
Century of Normalization and Social Role Valorization, University of Ottawa Press, 1999, pp. 224. 
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Петте подхода формират два методологически момента при изучаването на роли-

те. От една страна, функционалисткото, структурното и организационно направление 

изследват ролите като поведение и държание, придържащо се по-скоро към определени 

позиции и норми в социалната система и структура, отколкото към хората-актьори, ко-

ито ги изпълняват. Толкът Парсънз, като основоположник на структурния функциона-

лизъм23, дори представя социалната структура като „институционализиран набор от 

социални роли или устойчиви модели на взаимодействие между индивиди с различен 

статус”24. Подобно разбиране има и Робърт Мъртън, свързващ социалната роля с „по-

ведението на носителите на социален статус, което е насочено към стереотипизира-

ните очаквания на другите”25. 

А от другата страна – символният интеракционализъм и когнитивният подход, 

обясняващи и анализиращи ролята като набор от поведения, обусловени от взаимното 

влияние и взаимодействие между хората-актьори, от очакванията на другите и собстве-

ното поведение, в което до известна степен рефлектират изискванията на и комуника-

цията с другите. 

В трети параграф „Ролята – съпътстващи категории и класификации” е 

представена теорията на Робърт Мъртън за ро-

левия комплекс, като се подчертава разликата 

между ролеви комплекс (role-set), отнасящ се до 

съвкупността от роли, произтичащи от един со-

циален статус, и т.нар. множество роли или 

ролево множество (multiple roles) – категория, 

описваща състоянията на индивида в различни 

институционални сфери, т.е. ролите от различ-

ни социални статуси, които хората заемат в об-

ществената среда. Изведени са основни катего-

рии и резултати от взаимодействието на еле-

ментите на ролята: ролеви партньори; ролеви 

стереотипи; ролеви параметри; ролево нат-

Фигура 4. Динамика на ролевата система 
 

С
А
Н
КЦ

И
Я

 И
Л
И

 Н
А
ГР
А
Д
А

ЗАЕМ
АНА 

ПОЗИЦИЯ

ОЧАКВАНИЯ ОТ 

ДРУГИТЕ НО
РМ
И, 

ПР
АВ
ИЛ
А

                                                 
23  Парадигма, приемаща социалното действие като „елементарна клетка” на социалната систе-

ма и като „субстанция на социалната роля”.  
24  Цит. по Пачев, Ташо, Благой Колев и колектив. Икономическа социология. УИ Стопанство”, 

2005, с. 16. 
25  Мъртън, Робърт. Ролевият комплекс. В: Николов, Любен и Лиляна Деянова. Социология на 
личността. Наука и изкуство, София, 1990, с. 244. 
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Автор: Тодорка Кинева, 2014. 

* Идейната графическа концепция е по модел       
на системен анализ на комуникационния процес,   
Катя Михайлова, 2011. 
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рупване (role accumulation); ролеви дилеми (role dilemmas); ролеви дисонанс (role 

dissonance); ролева двусмисленост и неопределеност (role ambiguity); ролево претовар-

ване (role overload); ролеви конфликти (role conflicts); ролево прекъсване. 

На базата на основните класификации на ролите са откроени следните базови 

критерии, по които ролите биват диференцирани и типологизирани: 

   продължителност и постоянст-

во на ролите; 

   съдържание и сфера на изпъл-

нение; 

   средства за заемане на ролите 

(дихотомия между приписано и 

придобито); 

   структура на целите и степен 

на общност на ролите; 

   степен на формализация – до-

колко са публични и официал-

ни; 

   съобразно членство в управ-

ленски екип; 

   ролеви поведения, свързани с 

поставена задача. 

Фигура 5. Класификации на социални и организаци-
онни роли /по Дончо Градев и Марин Паунов/ 

Ралф Линтън

приписани роли:
- полови;
- възрастови;
- роднински;
придобити роли:

- професионални;
- брачни.

Дончо Градев

формални роли;

неформални роли.

Мередит Белбин

шефове;
оформители;
работници;
генератори на идеи;
изследователи на  
ресурсите;
наблюдатели-оценители;
подкрепа;

довършители.

Едгар Шайн

инициатор;
търсач на информация/
мнения;
генератор на информация/
мнения;
изясняващ и разработващ;
обобщител;
експериментатор на 
консенсуса.

Шпигел

биологични;
полубиологични;
институционални
преходни;
характерни;
въображаеми.

Ханс Герт и Чарлз Милс

икономически;
политически;
военни;
роднински;
религиозни.

С. Сърджънт и Р. Уйлямсън

постоянни;
преходни;
променливи;
ограничени роли.

Джейкъб Морено

психосоматични;
психодраматични;
социални.

Автор: Тодорка Кинева, 2014. 

 

Освен посочените класификации (представени във фиг. 5) някои изследователи 

определят ролите като културни, социално диференциращи, специфични ситуационни 

роли, био-социологически роли, полови роли. 

В този параграф се защитава тезата, че на първо място обектът на изследване 

следва да се типологизира според възрастта, т.е. семейните и професионални роли да 

бъдат разглеждани съобразно поколенческата принадлежност на жените – млади, зрели 

и възрастни. Основанията за тази типологизация/разграничение произтича от факта, че 

жените от различни поколения имат свои специфични ролеви комплекси и множество 

роли. Те позиционират по различен начин своите приоритети (във времето и простран-

ството), особено в ролевите си комплекси (role-set). Така например, съвременната мла-
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да жена е по-често дъщеря, сестра и внучка, отколкото майка и съпруга. Това е резултат 

от демографските и социални процеси у нас – младите все по-често отлагат брака, съз-

дават семейство и раждат дете на по-късен жизнен етап (по-често след 25-27 г.). Докато 

жените в зряла възраст и възрастните жени са много по-често майки, съпруги и снахи, 

отколкото младите; различна е възрастта, в която са придобити тези роли. Различно е и 

тяхното участие, функции и роли в публичната среда – първо, в труда, професията и 

кариерата; второ, в обществената активност и политическите избори, и трето, в граж-

данската активност, НПО, доброволчеството и т.н. 

 

2. Ролевите конфликти като социално явление 

Краткият обзор на теориите за конфликтите показва, че не съществува едно об-

щовалидно и прието определение на конфликт. Той може да бъде представен като про-

цес и/или ситуация на несъгласие, сблъсък и дисонанс 1) между най-малко два взаи-

мосвързани субекта (индивиди, групи, организации и др.) 2) които са носители на про-

тивоположни цели, потребности, интереси, убеждения и оценки 3) и които се стремят 

да надделеят върху другата страна от конфликта. Този възглед е теоретичната основа, 

върху която „стъпва” първият параграф – „Ролеви конфликти – същност и обхват”.  

В ролевия репертоар (role-set и multiple roles) на личността често възникват конф-

ликти следствие от това, че невинаги изпълняваните социални роли са съвместими, а и 

понякога просто не са възприети като ценност и приоритет. Ситуация, предизвикваща 

ролево напрежение, което от своя страна създава необходимите условия за възникване 

на ролеви конфликти. На базата на направения теоретичен анализ са обобщени следни-

те базови условия за ролеви конфликти: 

Първо, възникват като следствие от изпълняваните от личността социални роли. 

Съдържателно представят сблъсък между целите, интересите и ценностите на човека и 

нормативно предписаната обусловеност на социалните роли в отделните сфери на об-

ществото; изразяват дисхармонията между индивидуалните и обществените потребнос-

ти, между индивидуалните и обществените интереси и дейности, между това „какво ис-

кам и мога” и „трябва и правя” (според концепцията на Емил Дюркем). 

Второ, възникват като ситуация, в която: 1) индивидът заема две или повече по-

зиции, които имат несъвместими ролеви очаквания към него; 2) многобройните роли не 

могат да бъдат съчетани ефективно от личността, защото изживява две или повече раз-

лични поведения; 3) човек е принуден да изпълни едновременно няколко роли, защото 
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обективните изисквания на средата му налагат да осъществява тези действия, незави-

симо дали иска или не, т.е. той действа в ситуация на противоречиви изисквания26; 4) 

съществува противоречие, разминаване и дисхармония между собствените ролеви 

очаквания към поведението и тези на ролевите партньори; 5) личността приема роли, 

които не може да изпълни поради липса на необходими знания, способности и ресурси, 

и 6) чувствата, емоциите и действията не са в равновесие. 

Трето, наличието на ролеви конфликти отразява, от една страна, среда на неси-

гурност – както в личен, така и в обществен план, която създава условия за деформации 

на ролевото поведение и реализацията на личността. А от друга – изразяват противоре-

чието между интересите, целите и потребностите на отделните обществени сфери, в 

които личността изпълнява своите роли. Всяка от обществените сфери се нуждае от оп-

ределени ресурси (човешки, интелектуални и времеви), за да може да се развива и да 

спомага дейността на останалите – в случай, че икономиката и семейството се „борят” 

за времето и енергията на индивида, то ролевите конфликти са неизбежни.   

Както вече бе казано, ролите се изпълняват вследствие определени събития и зае-

мани статуси от личността, от производствени, духовни, комуникационни, управленски 

и семейни отношения – жената е майка, защото има деца; жената е съпруга, защото има 

мъж до себе си; жената е домакиня, защото има семейство и дом; жената е работещ, 

защото участва в общественото производство. Балансът между множеството роли на 

жената отразява нейната организираност и последователност, умения и компетенции за 

достигане на ролево равновесие, както и благоприятната социална среда, позволяваща 

безпроблемно изпълнение на функциите в семейството, в работата, в обществото. Дис-

балансът, от своя страна, олицетворява противоречията на жената при съвместяване на 

семейните и професионални роли, напрежението и чувството за неефективност при из-

пълнение на задълженията и отговорностите. На практика дисбалансът между двете 

сфери отразява нехармоничността на трите обществени равнища, тъй като ролевите 

конфликти и последиците от тях се пренасят върху репродуктивното поведение, семей-

ните отношения, производителността на труда, трудовата дейност и професионалната 

реализация, социалната и трудовата мобилност – като цяло върху възпроизводството на 

хората и трудовите ресурси на страната.   

На основата на направения обзор ролевите конфликти са дефинирани като вре-

менни или постоянни сблъсъци и противоречия между най-малко две роли на 

                                                 
26  Цит. по Градев, Дончо. Социални роли на личността. Партиздат, София, 1984, с. 44-45. 
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личността, произтичащи от различни позиции и статуси, които тя заема в социал-

ната структура, между които тя трябва ефективно да разпредели ограничените си 

ресурси – време, енергия, внимание, усилия, мотивация, ефективни дейст-

вия/дейности. 

Вторият параграф – „Класификации на ролеви конфликти”, освен че поставя 

акцент върху разновидностите на ролевите конфликти, представени от Дончо Градев, 

Робърт Мъртън, Стоян Влайков, Теодор Сарбин и Алън, и др., очертава три групи вза-

имодопълващи и взаимовлияещи си междуролеви конфликти: 

 вътрешноличностни (интраперсонални) ролеви конфликти, характерни за от-

делната личност. Те се развиват в нейния емоционално-чувствен и душевен 

свят вследствие от ролевия й репертоар и поради това могат да се диференци-

рат на емоционални, поведенчески и душевни. Тези конфликти са когнитивно-

поведенчески и изразяват противоборството между желанието и възможности-

те за действие на личността от една страна, а от друга – социалната действи-

телност и среда. Типичен пример е работещата майка, изпитваща и изживява-

ща емоционална и поведенческа раздвоеност между грижите за децата и за-

дълженията в работата си; 

 междуличностни (интерперсонални) – изразяват целеви и ценностен сблъсък 

между две или повече лица (ролеви партньори) в резултат от изпълнение на 

техните роли. Възникват като следствие от съвместната дейност на хората, от 

различията в техните мотиви, интереси и дейности. Подобни конфликти се 

срещат напр. между работещ съпруг и безработна съпруга, майка и дете, ра-

ботник и ръководител, между колега Х и колега У, между продавач и клиент и 

т.н.; 

 личностно-групови и личностно-общностни ролеви конфликти, проявяващи 

се между отделна личност и определена група или общност. Причините за тях 

отново се крият в противоречивите цели, оценки, възгледи, очаквания и пози-

ции. Възникват както в публичната среда, така и в личната-интимна среда. 

Удачен пример са конфликтите между работеща майка, на която често й се на-

лага да тръгва по-рано от работното си място (заради децата си), от една стра-

на, а от друга – колегите от екипа, които работят извънредно, за да изпълнят в 

срок поставена задача или проект. 
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Ролевите конфликти между семейството и работата/кариерата същностно изразя-

ват противоречията между семейните и трудово-професионалните роли; между очаква-

но и действително; между икономика и неикономика, между очакванията на организа-

циите за професионална компетентност и ефективност на икономическия субект и не-

говите индивидуални нагласи към създаване и грижа за семейството. 

 

3. Семейството  – теории и възгледи 

Теоретичните постановки и дефиниции на семейството, поместени в тази част, по 

същество проследяват историческата трансформация на семейството като модел, форма 

и функции, като социална институция, променяща се в ход с промените в общественото 

устройство и отношения. По-ранните анализи наблягат на брака като основа и необхо-

димо условие за създаване на семейство, но от няколко десетилетия насам се наблюда-

ва намаление в броя на сключените бракове и разрояване на семейните форми. Отчи-

тайки тенденцията, редица автори подчертават, че до края на XX в. семейството като 

правило възниква от брака, докато от началото на XXI в. се базира на отношенията 

между родители и деца, както и между тези на съпрузите/партньорите. През последните 

години се наблюдава частично отслабване на правното установяване и регламентиране 

на семейните отношения за сметка на емоционалните, което дава основания на някои 

автори (Елка Тодорова и др.) да говорят за модерното семейство като емоционално 

нуклеарно семейство. Действително, данните от преброяванията доказват това измест-

ване. 

Предвид поставените цели, в настоящото изследване се приема дефиницията на 

Националния статистически институт за семейство. Дефиниция, съобразена със Ста-

тистическата комисия при ООН и Европейската икономическа комисия за наблюдение 

на семейното ядро, а именно: „Семейство са две или повече лица, живеещи в едно до-

макинство и свързани помежду си с определена степен на родство, както по кръвна 

линия, така в резултат на брак/съжителство без брак или осиновяване”.  

В дисертацията се изследват и анализират жени в семейства, състоящи се от: 

   двама съпрузи (в юридически брак или в съжителство без брак) без деца;  

   двама съпрузи (в юридически брак или в съжителство без брак) с едно или по-

вече деца, независимо от възрастта на децата. 
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4. Кариерата като същност 

С понятието „кариера” се характеризира развитието в трудовия живот, успешното 

професионално развитие или определени професионални постижения. Под „кариера” се 

разбира и развитието на отговорностите, ролите и статусите в професионалния трудов 

живот на личността. Използва се и за обозначаване на висок статус и равнище в дадена 

професия или занятие. Кариерата се изгражда най-вече от индивидуалните качества и 

компетенции, от човешкия и социален капитал27 на личността. При теоретичното й ос-

мисляне се оформят няколко важни аспекта.  

Първо, кариерата е част от трудовата и социална мобилност и по-точно от верти-

калната такава. Тази й принадлежност произтича от промяната в професионалната и 

длъжностна структура на личността, при която тя преминава в друга социална група, 

по-често с по-висок материален и социален статус. Не се изключва и хоризонталният 

аспект на кариерата, когато движението се извършва в едно йерархично ниво на орга-

низационната и институционална структура.  

Второ, акцентът в научното обяснение на кариерата се поставя върху възходящо-

то развитие в професията, върху йерархичното изкачване в структурата, върху повиша-

ване на доходите, властта и престижа, и статусът като цяло. 

Трето, кариерата очертава трудовото израстване на индивида, вкл. длъжностно и 

професионално. Изразява набора от занятия през целия трудов живот на личността. 

Четвърто, обективните измерители на кариерата са нивото на позиция-

та/длъжността и получаваните доходи, а субективните се изразяват чрез властта, прес-

тижа и постиженията – изживяването и възприемането им от страна на личността.  

Пето, кариерата и авторитетът са много тясно обвързани, в подкрепа на което е 

тезата на Ташо Пачев, че „кариерата е резултат от авторитета и източник на нов 

авторитет”28. 

Тази част рамкира понятието „кариера” най-вече като изкачването по „йерахич-

ната стълбица” в работата/занятието, обозначава големия професионален опит и 

трудова дейност на жените, придружени от промените в техните длъжности, дохо-

                                                 
27  Социалният капитал, пише Вяра Стоилова, е продукт на социализацията, на способността да 

се изпълняват социални роли, да се създават трайни отношения между актьорите, които да 
генерират ресурс за постигането на определени техни цели. В: Стоилова Вяра. Човекът и 
неговия социален капитал. В: Годишник на УНСС, София, 2012, с. 201. 

28  Пачев, Ташо. Управление на човешките ресурси във фирмата. УИ Стопанство, София, 2005, 
с. 219. 
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ди, престиж, права и задължения, които изпълняват в платения професионален 

труд. Поради това на много места вместо кариера използваме понятията „работа”, 

„професионална реализация” и „трудово-професионална дейност”. 

 

 

ВТОРА глава 

Променящите се женски статус, роли и функции  
в икономическия и социален живот на България     
 

Вниманието в тази част на дисертационния труд е насочено към проследяване 

(макар и на места не много подробно – поради обхвата на изследването) на социално-

икономическия статус, роли и функции на българката в периода XIX-XX в.; промените 

в българското семейство и професионалния труд на жените; колизията между патриар-

халните норми и еманципираните съвременни форми на женска реализация, както и 

женските движения в България като фактор за трансформиране на културните стерео-

типи и полово-ролеви норми. Проследява се промяната в женския образ – ролеви пози-

ции, заемани статуси и ролеви конфликти в семейно-битовия и трудов живот в българ-

ското общество. Тази част има за цел да щрихира основните пунктове на трансформа-

ция в ролите, поведението и активността на жените през отделни исторически етапи, 

както и да спомогне за прехода към съвременната жена, за сравнение с днешната жена, 

която живее, работи и се развива под влияние на идеологиите за либерално-

капиталистическо, модерно и демократично развитие. 

Първият параграф – „Социално-икономически статус на българката в пе-

риода XIX-XX в.” показва, че статусът на жената в българското общество през разг-

леждания период безспорно търпи съществени промени. Това са модификации, предиз-

викани от множеството събития, обрати и реформи в държавното управление, в иконо-

мическите отношения, в организацията на общественото производство, в образовател-

ната сфера, в семейната и интимна среда, бита и културата, ценностната и моралната 

система на българите. 

Женският статус в този период е представен като преминаващ през три идеологи-

чески доктрини, всяка от които оставя следа върху образа и историята на жените, върху 

процеса им на еманципация в отделните етапи на обществено развитие. Първо, консер-

вативната доктрина, при която жената се приема като неравна на мъжа поради раз-

личните биологико-физически качества, природно-сетивна обусловеност  и характерис-
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тики на половете. В основата на този етап стои патриархализмът и традиционализмът. 

Второ, социалистическата, издигаща принципа за материално и социално равенство, 

за справедливост и солидарност в обществото. Период, в който практически се разгръ-

ща юридическата и реалната еманципация на българката. Трето, либерално-

демократичната, постановяваща равенство и равно партньорство на половете във 

всички сфери на институционалния, икономическия и социален живот на обществото – 

постигане на равенство чрез закона, гарантиращ еднакви законоустановени личностни 

права, социална и гражданска свобода, независимо от пола29. 

Анализът  в първата част – „Женският статус в семейството, повлиян от пат-

риархалната традиция”, показва сложна и противоречива картина за статуса на жената 

през XIX в. От теоретичното описание се открояват два поляризирани възгледа за мяс-

тото и образа на българската жена. От една страна, българката е разглеждана като подв-

ластна, подчинена и потисната от мъжа, от роднините и общността, нямаща право на 

глас, дори неуважавана. Другият възглед представя жената като равна на мъжа, жи-

вееща в равенство с мъжа, участваща наравно с мъжа си както в работата и управлени-

ето на семейното стопанство, така и при решаване на семейните проблеми.  

И двата възгледа имат своите аргументи и основания, намерили място в теоретич-

ните изследвания и анализи по проблематиката. Съществуват доказателства както за 

жени, подчинени и подвластни на патриархално-консервативната идеология, така и за 

жени със силни икономически и властови позиции и роли. Но вторият тип жени са по-

скоро малцинство, съсредоточено най-вече в градовете, а тогава по-голямата част от 

населението живее в селата. Статусът на българката през XIX в. най-добре може да бъ-

де обобщен чрез думите на Стефан Бобчев: „Жената е била труженица и дори мъче-

ница – не обаче робиня”30.  

Представа за обществено дефинирания статус на жената от прединдустриалното 

общество се добива от проследения ролеви комплекс (role-set), обхващащ три основни 

функции, предопределящи социалните роли на жената: първо, майка и възпитател; 

                                                 
29  Редица български и европейски правно-нормативни документи регламентират (поне на тео-

рия и хартия) равенство на половете. Друг е въпросът дали тези закони и наредби се изпъл-
няват и прилагат по отношение правата на жените, още по-друг е и въпросът – дали има 
контрол за спазването им, както и санкции при незачитането им. 

30  Цит. Динкова, Мария. Българската жена в семейството. Традиция – завоевания – проблеми. 
В: Духтева, Пенка и Дарина Герова (съст.). Българката. Опит за портрет. Партиздат, Со-
фия, 1973, с. 213. 
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второ, съпруга31 и домакиня; трето, работник и трудеща се в семейното стопанство, 

работата на полето, работилницата или магазина и подпомагаща дейността на мъжа си 

по набавянето на средствата за живот.  

Анализът показва, че ролевите конфликти на тогавашната жена не са ясно откро-

ени поради ограничения й обхват на действие почти и изцяло в семейството. Тъй като 

цялата й дейност и активност е съсредоточена в него – ролевите позиции се преплитат 

и сливат, няма ясно разграничаване между времето за и изпълнението на семейните и 

съответно на трудовите роли, няма ясно открояване на ролеви конфликти през този етап. 

Отношенията между половете в следосвобожденското буржоазно общество за-

почват постепенно да се изменят под напора на капиталистическите отношения и ико-

номическите дейности, в които участие вземат и жените. Обществено-икономическите 

промени водят и до свиване на българското семейство – спада числовата големина на 

семействата и те започват постепенно да се нуклеаризират (първоначално сред съсло-

вията на занаятчиите и търговците). От началото на XX в. се наблюдава и намаление на 

раждаемостта.32 

Средата на XX в. бележи фактическата индустриализация и модернизация на Бъл-

гария. По същество се разгръща Втората вълна (по Алвин Тофлър) у нас – българското 

общество става индустриално. В този период се формира „нов обществен характер” на 

половете – променят се ролевите статуси и стереотипи на мъжете и жените.33 С основа-

ния някои изследователи (Михаил Мирчев, Марта Сугарева и др.) посочват, че българ-

ките са едни от най-рано и най-всестранно еманципираните жени в Европа – още от 

времето на социализма, от десетилетията на 60-80-те години. 

                                                 
31  Жената от Първата вълна (по Алвин Тофлър) е контролирана дори и в избора на съпруг, за-

щото решението за брачен партньор често се взема от родителите, а не от потенциалните 
млади съпрузи. По този начин любовта и емоционалната близост между тях отдават път на 
рационалния и подходящ, според родителите, избор. Интимните и сексуални отношения, 
както и изневярата и развода при съпрузите са строго регулирани от семейството и общ-
ността. За тези особености в народопсихологията на българите пише Хаджийски, като опис-
ва видовете любов (полов нагон, полов подбор, любов-харесване, лична любов), женитбата 
без любов, невъзможния допир между младите преди брака, законния характер на желание-
то на родителите при стъпване в брак и т.н. Виж: Хаджийски, Иван. Психология на изневя-
рата. В: Хаджийска, Мария (съст.). Иван Хаджийски. Моралната карта на България. Заха-
рий Стоянов, София, 2008, с. 465-490. 

32  За тенденциите в раждаемостта в България Виж: Жекова, Ветка. Социални норми и традиции 
в репродуктивното поведение на българите през втората половина на XX в. Акад. изд. 
„Проф. Марин Дринов”, София, 2002, с. 33-72. 

33  Тофлър, Алвин. Третата вълна. Изд. къща „Пейо Яворов”, 1991. 
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Новите професионални ролеви позиции на българката в общественото производс-

тво, както и нейната социална активност, характерни за социалистическото общество, 

изменят нейната семейна реализация и роли. Тези промени рефлектират върху демог-

рафската ситуация в България през втората половина на XX в. и по-точно върху голе-

мината на българските семейства, раждаемостта, съпружеските отношения, из-

вънбрачните раждания и абортите. 

Семейната реализация на българката за пореден път търпи промяна през 90-те го-

дини на XX в. Реформите радикално разтварят хоризонта към нови ценности и морал, 

идеали и стремежи, култура и светоглед на българските граждани. Вместо да постигнат 

обаче възход и развитие, финансова стабилност и икономически растеж – водят до фи-

нансова и социална несигурност, до социална поляризация в стратификационната 

структура34 на обществото. 

Вниманието във втора точка – „Икономически статус на жената – между се-

мейното стопанство и капиталистическите отношения”, е насочено към еволюцията 

и еманципацията на женския статус, следствие от навлизането на жените в обществено-

то производство. Новите начини на производство, разделение на труда, разменно па-

рично стопанство и трансформацията на колективния в индивидуален труд водят до 

изменение както на икономическия, така и на социалния статус на българката – на ней-

ното поведение, роли и трудово-социална дейност в общественото производство. 

В условията на преминаване от земеделско към буржоазно общество жената пос-

тепенно навлиза в обществено производителния труд. Икономическото развитие води 

до постепенно излизане на българката от „крепостта” на дома, до нейното „откъсване” 

от тесните рамки на семейния живот и до включването й в капиталистическото мани-

фактурно производство и обществен живот. А в новото буржоазно общество – и до 

разширяване на ролевия й репертоар и реализация. 

През второто десетилетие на XX в., когато избухват Балканската, Междусъюзни-

ческата и Първата световна война, голяма част от местата в работилниците, магазините 

и администрациите (пространства, доминирани почти изцяло от мъжете) се заемат от 

жените и децата, тъй като мъжете воюват. Именно войните, по думите на Катя Влади-

мирова, са една от основните предпоставки за включването на жените в общественото 

                                                 
34  Виж Мирчев, Михаил. Динамиката в структурата на обществото – шоковото социално 
разслояване и неравенство в България. В: Неравенство и бедност: тенденции в съвременна 
България и европейски контекст. ИИОЗ-БАН, София, 2011, с. 109-115. 
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производство и в т.нар. мъжки професии35. Темповете на индустриализация също под-

помагат навлизането на жените в производителния труд, в отговор на нуждата от голям 

трудов ресурс за новооткритите работни места, както в индустриалното производство, 

така и в сферата на забавлението, където се създават нови форми на социален живот. 

Процесът на еманципация на българската жена от 40-те и 50-те години на XX в. е 

правилно да бъде представен като подготвен, организиран и моделиран от тогавашната 

система, а не като спонтанен процес и явление. По същество тогава се поставя базата, 

върху която започва същинската еманципация на жените, като резултат от променените 

закони и правила в полза на така заветното/характерно „издигане мястото и ролята на 

жената”36. Предприетите промени по посока на юридическо равноправие на жените 

фактически изменят обществените нагласи и стереотипи към модела на женската реа-

лизация – както в семейството и професията, така и в културния и обществен живот.  

През втората половина на XX в. делът на работещите жени в България значително 

се увеличава, като към края на 80-те години според някои изследователи достига близо 

70%37. Това говори за изключително високата трудова ангажираност, за професионали-

зация и личностна реализация чрез труд, образование и публична активност, за съот-

ветни обществени предпоставки и стимули за истинска женска еманципация. Животът 

на еманципираната жена се обособява в две допълващи се и същевременно противо-

поставящи се сфери: семейната (интимна, лична, до известна степен колективна) и пуб-

личната (трудово-професионална реализация, личностно-индивидуална изява) – създа-

ващи основата и условията за потенциални ролеви конфликти на жените – конфликти 

между ролите „майка” и „работеща”, „работеща” и „съпруга”.  

Третата част – „Образователното равнище на жените – фактор за полова кохе-

зия”, проследява първо, образователното неравенство, характерно до средата на XIX в., 

ограничаващо просветното, интелектуално и културно развитие на българките. Навли-

                                                 
35  Владимирова, Катя. Разширяване полето на труд на жените: възпроизводство и професио-
нална реализация. В: Даскалова, Красимира и Татяна Кметова. Пол и Преход 1938-1958. 
Център за изследвания и политики за жените. София, 2011, с. 279-289. 

36  Решението на Политбюро на ЦК на БКП (6.03.1973 г.) „За издигане ролята на жената в изг-
раждането на развитото социалистическо общество” е изготвено на база данни от прове-
деното мащабно изследване през 1969 г. „Жената в стопанския, обществения, културния 
живот и в семейството” – проведено от КБЖ, сп. „Жената днес” и Държавно управление за 
информация при Министерски съвет. Виж Шаркова, Савина. Социалистическата жена 
между публичното и частното (1967-1973): визии, противоречия и политически действия 
през социализма в България. В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ФФ, книга Соци-
ология, Том 103, София, 2011, с. 61-80. 

37  Виж: Мирчев, Михаил. Социална динамика и цивилизационно разслояване…, с. 245. 
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зането на жените в стопанския живот и материалното производство обаче провокира 

осъзнаването на нуждата от образовани и грамотни жени, за да бъдат трудово произво-

дителни и усвояващи занаяти. Второ, поставя акцент върху втората половина на XIX в. 

като период на подем на женско образование и просвета, като време, в което обществе-

ните нагласи към „ненужното” женско образование, характерни за преди 20-30 г., пре-

обръщат посоката си към възприемане на културната норма за образована и грамотна 

българка, за жена, която да създаде умни и борбени деца. Трето, преминава през кон-

цепцията за образователно равноправие на жените, провеждана от женските движения 

в България във връзка с достъпа до висше образование. 

Четвъртата точка на първи параграф тръгва от избирателното безправие на жени-

те, характерно до първата половина на XX в., за да достигне до цялостната социалисти-

ческа идеология за равноправие между половете от средата на XX в., която се формали-

зира чрез българското законодателство – приемат се множество политики, подкрепящи 

женския труд, брака, семейството и майчинството – закони и наредби, имащи за цел 

контрол и регулация на икономическата, демографска, социална и културна сфера в 

България. Законовите промени рефлектират върху социалните и полово-ролеви модели, 

върху патриархалната идеология и статукво, върху социалната структура и модел на 

българското общество. 

 

2. Женските движения – мисия, цели и достижения. Трансформация  

    на културните стереотипи и полово-ролевите норми в България 

Акцентът в параграфа е поставен върху същността, целите и мисията на женските 

движения. Представени са основните предпоставки и условия за зараждането на т.нар. 

женски борби и движения, както и техните цели и мисия. Включени са и женските 

движения в България, като е отделено внимание на две активни женски организации – 

Български женски съюз (БЖС, учреден през 1901 г. ) и Дружеството на българките с 

висше образование (ДБВО, учредено през 1924 г.). 

Основни изводи: 

Докато в прединдустриалното общество периметърът на действие на българските 

жени е ограничен до семейството, бита и стопанството, то с повишаване на тяхното об-

разователно равнище, професионална ангажираност и навлизане в обществената сфера 

– спектърът от роли постепенно се разширява (фиг. 6), поведенческите и ролеви модели 

се променят, ролевите конфликти се задълбочават.  
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Средата на XX в. бележи фактическата индустриализация и модернизация на Бъл-

гария. Период на значими промени, директно и индиректно трансформиращи ролевите 

статуси и стереотипи в българското общество: първо, образователната система става 

масова и достъпна; второ, семейството се оформя като нуклеарно; трето, разраства се 

броят и големината на фабриките/предприятията; четвърто, започват процеси на урба-

низация и нарастване на градското население; пето, започва масово производство на 

еднотипни стоки. По същество се осъществява отделяне на сферите на производство и 

потребление, осъществява се практическо разделяне между семеен и професионален 

живот при голяма част от жените. Новите професионални ролеви позиции на българки-

те в общественото производство, както и тяхната социална активност, характерни за 

втората половина на века, изменят тяхната семейна и майчинска реализация. Анализът 

показва, че ролевите конфликти на българките между семейство и кариера се очертават 

като явен проблем, вследствие от масовата урбанизация и индустриализация, през 50-те 

години на XX в. 

Фигура 6. Обществена структура при трите вълни,  
     детерминираща различен модел на женска личностна и професионална реализация  
     /по Алвин Тофлър, Михаил Мирчев, цивилизационно разслояване/ 

 

Автор: Тодорка Кинева, 2014. 

 

ТРЕТА глава 

Съвременната българска жена във и извън семейството:  

реализация, кариера, основни ролеви колизии    

 
Анализът в трета глава е съсредоточен върху реализацията и ролевите конфликти 

на съвременната българска жена във и извън семейството. Извършен е вторичен анализ 
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на данни от 5 НПИ, реализирани от Агенция АССА-М в периода 2004-2011 г., на офи-

циални статистически данни на Националния статистически институт, на данни от Ев-

ропейско социално изследване – пета вълна (България) и други източници. 

 

1. Съвременното семейство между патриархалната традиция  

    и модерното общество  

Първият параграф проследява българското семейство (като състояние и измене-

ния), кризата на брака и брачното семейство, съпружеските и семейни отношения. Са-

мо за две десетилетия семейството се оказва един от основните елементи на обществе-

ната система, който е директно повлиян (в негативна посока) от промяната на общест-

вения модел. Основанията за тази теза са породени от следните факти: 

   семействата у нас намаляват – тенденция, повлияна не само от общото нама-

ление на населението, но и от нарастващия дял на едночленните домакинства; 

   намаляват пълните нуклеарни семейства за сметка на непълните, т.е. семейст-

ва с един родител и невстъпилите им в брак деца38; 

   разпада се традиционният тип семейство с две деца – осъществява се транс-

формация на социалния модел за възпроизводство на българското население. 

Характерният двудетен семеен модел отпреди три десетилетия отстъпва място-

то си на еднодетния. Делът на двучленните семейства нараства, а тази тенден-

ция алармира както за отложена раждаемост и здравословни проблеми на 

двойките в репродуктивна възраст, така и за фактически отказ на част от тях 

изобщо да имат деца; 

   двойно нарастване на безбрачните семейства. Този семеен модел все повече се 

утвърждава и разпространява като форма на семеен живот, при това не са-

мо при младите поколения; 

   осъществява се и се утвърждава процес на разделяне на брака от родителст-

вото, за разлика отпреди 3-4 десетилетия, когато младата двойка първо сключ-

ва брак, а след това създава потомство. 

В допълнение на това, брачното нуклеарно семейство губи силата и влиянието си 

като масово възприет семеен модел – намаляват двойките, сключващи брак; разводите, 
                                                 
38  Около 80% от непълните нуклеарни семейства са на майки с неженени деца. 
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които в началото на XXI в. бележат тенденция към увеличение, фактически сигнализи-

рат за нестабилност на брачното семейство в началото на века; в резултат от по-ниската 

брачност и масовостта на съжителствата на семейни начала се формира и утвърди тен-

денция към извънбрачна раждаемост, като повече от половината от новородените деца 

вече имат статут на извънбрачно родени. 

 

2. Демографски промени и тенденции в раждаемостта.  

    Репродуктивно поведение, нагласи и реализация 

Един от базовите принципи на настоящата демографска политика у нас е, че 

„всички двойки и индивиди имат право да управляват свободно своя репродуктивен 

живот и поведение”39. Няма да е пресилено ако кажем, че в съвременното общество 

действително е постигната свобода и независимост в, както и избор за типа репродук-

тивно поведение40 – хората свободно и доброволно избират кога, как и колко деца да 

имат. Безспорно, свободата/автономията в репродуктивното поведение на вече 3-4 по-

коления българки, освен от процесите на еманципация и правна регулация, е подсилена 

и от развитието на медицината и фармацевтичните продукти (по посока на контрацеп-

ция41 – като методи и средства), чрез които жените сами, при това съзнателно, могат да 

планират, регулират и контролират своето забременяване, както и да прекъснат неже-

лана бременност. Друг е въпросът, че върху решението за дете влияние оказват финан-

совите и материални възможности на семейството, жилищните и битови условия, про-

фесионалният и кариерен живот на партньорите, социалният статус и личностни харак-

теристики, здравословното състояние на потенциалните родители, семейният психок-

лимат и множество други фактори.  

                                                 
39  Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 

(2012-2030 г.), актуализирана. МТСП, София, декември ’2011, с. 93. 
40  В тази връзка някои автори дори говорят за т.нар. репродуктивна автономия (reproductive 

autonomy). Виж: О’Нийл, Онора. „Репродуктивната автономия” и новите технологии. В: 
Кънева, Валентина (съст.). Автономия и биоетика. Първа част. Критика и хуманизъм, Со-
фия, 2011, с. 253-283. 

41  В тази област е интересен анализът, изготвен от Българската асоциация по семейно планира-
не и сексуално здраве, съвместно с Международната федерация по семейно планиране 
(IPPF) и Фонда на ООН за населението (UNFPA), във връзка с употребата на контрацептиви, 
състоянието на репродуктивното поведение, контрацептивната обезпеченост, нагласите към 
съвременната контрацепция и др. в Армения, Босна и Херцеговина, България, Македония, 
Сърбия, Азербайджан и Казахстан. Виж: Семейно планиране, репродуктивно здраве и конт-
рацепция. Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Цент-
рална Азия. 2012. Докладът е достъпен на www.zdravenmediator.net. 
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Тази част от дисертационния труд изследва не само демографските промени и 

тенденции в раждаемостта, а отделя специално внимание на репродуктивното поведе-

ние, нагласи и реализация на жените.  

Обществената трансформация в България, която се осъществи през XX в., всъщ-

ност изменя цялостно репродуктивното поведение и реализация на хората, изменя от-

ношението към децата като ценност – все повече в посока на удовлетворение и задово-

ляване на потребността от емоция и близост. Значителното намаление на раждаемостта, 

което наблюдаваме у нас през последните десетилетия, в немалка степен се дължи и на 

новата сексуална култура и т.нар. от Васил Проданов „нов репродуктивен морал” (мо-

рал на репродуктивно поведение).42 

Анализът показва, че върху репродуктивното поведение и раждаемостта влияние 

оказват и особено изострящите се през последните 4-5 г. проблеми, свързани с иконо-

мическата нестабилност, несигурност на работните места; бедност; безработица; ниски 

доходи, нисък жизнен стандарт и ниско качество на живот; висока тревожност, неси-

гурност, девиантно поведение и т.н. Същевременно, изискванията от и към родителите 

(настоящи и потенциални) са високи – както по отношение на стопанско-битовите ус-

ловия, в които семейството живее, така и по отношение на качественото отглеждане, 

ограмотяване, образоване и социализиране на децата в съвременните условия. В демог-

рафски аспект по-ниската раждаемост е следствие както от малкия дял на фертилните 

контингенти43, така и от емиграцията на жените (заминаващи да учат, работят и живеят 

в САЩ и Западна Европа); по-високата възраст при раждане на деца и т.нар. отложена 

раждаемост; репродуктивни и здравословни проблеми на съвременните млади жени; 

раждане все по-често само на едно дете в семейството; отказ на част от жените изобщо 

да родят.  

Поради тези причини е проследена динамиката в раждаемостта през последните 

две десетилетия. Данните показват, че раждаемостта намалява с 14-15% в рамките само 

на 3 г. (2009-2012 г.). Това намаление сигнализира, от една страна, за поредно дефор-

                                                 
42  Проданов, Васил. Биоетика. Наука и изкуство, София, 1988, с. 202-213. 
43  Освен настоящите фертилни контингенти, от съществено значение за възпроизводството на 

населението са бъдещите фертилни контингенти, т.е. момичетата на възраст от 0 до 14 г., 
които ще участват във възпроизводството на населението в бъдеще. Спадът или увеличение-
то на децата под 15-годишна възраст се отразява върху бъдещите фертилни контингенти и 
трудоспособно население на страната. НСИ установи, че абсолютният брой на момичетата 
под 15-годишна възраст намалява с близо 45 900 – от 521 828 през 2004 г. на 475 942 през 
2011 г. Това ще предизвика още по-голям спад на фертилните контингенти след години – 
сериозен демографски проблем, пред който България съвсем скоро ще се изправи. 
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миране на репродуктивното поведение, за рязко свиване на раждаемостта най-вече сред 

етническите българи – като „отбрана” от и отговор на всеобщата финансова несигур-

ност и невъзможност на немалка част от тях да платят дори комунално-битовите си 

разходи, да задоволят своите физически и социални потребности, а от друга – алармира 

за невъзможност да се осигури просто възпроизводство на българския народ, както и за 

задълбочаване на демографската криза в страната44, клоняща все повече към демограф-

ска катастрофа, за която между впрочем социолози и демографи предупреждават отп-

реди много години. 

В същото време през последните 20-тина години в България се формира и утвър-

ди тенденция към извънбрачна раждаемост, с всяка изминала година относителният 

дял на извънбрачните раждания се увеличава. Текущата демографска статистика прос-

ледява непрекъснатото намаление на брачните раждания за сметка на извънбрачните, 

чийто относителен дял към 2012 г. достигна 57%45. Това означава, че повече от пет на 

всеки 10 бебета, родени през 2012 г., са извънбрачни. Основната причина за тази тре-

вожна тенденция е изменената структура на населението по юридическо семейно по-

ложение, където намалява делът на омъжените/женени за сметка на лицата, несключи-

ли брак. 

Емпиричният анализ на репродуктивното поведение и реализация на българите 

разкрива не само негативна демографска и репродуктивна картина, но и вътрешният 

емоционално-ролеви конфликт на жените и мъжете, които „искат повече деца като ко-

личество, но поради невъзможност качествено да ги отгледат и осигурят – създават 

по-малко потомство”. Конфликт между искано-желано и реално-възможно, между су-

бективно и обективно в репродуктивното поведение. На практика репродуктивната реа-

лизация на българите не отговаря на тяхната социална и индивидуална репродуктивна 

норма – голяма част от тях правят компромиси поради икономически, социални, здра-

вословни и ред други причини. Въпреки че близо две трети от българите (в репродук-

тивна възраст) са ценностно и репродуктивно ориентирани към двудетната норма, же-

лаят да имат и отгледат две деца (67%), този модел бива реално реализиран едва от по-

                                                 
44  В цялата тази тревожна демографска картина, представяща сложните и комплексни процеси 

у нас, човек може да се убеди дори ако само се огледа наоколо – когато наблюдава процеси-
те в собствената си фамилия и близки, сред приятелския и колегиален кръг, сред познатите 
хора, с които ежедневно се среща и общува. 

45  По данни на НСИ от Преброяванията на населението – относителният дял на извънбрачната 
раждаемост се увеличава от 19% през 1992 г. на 42% през 2001 г., за да достигне 56% през 
2011 г. 
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ловината (31%). Другата част от тях прави „остър” завой и осъществява друг тип репро-

дуктивно поведение, най-често към еднодетна норма (31%), а 32% от всички на възраст 

18-49 г. практически нямат деца.  

Комбинацията между желани и 

реални деца, представени в таблицата, 

щрихира обобщената (към 2009 г.) мо-

ментна картина. Очертават се дълбоки 

„дупки” и разлики между двата индика-

тора – желано и реално в репродуктив-

ното поведение. Репродуктивната реа-

лизация на българското население се 

измества, границите на двудетната 

норма очевидно се скъсяват и редуцират. Тенденция, която според нас ще се задълбоча-

ва и ще доведе до още по-драстични разминавания през следващите 10-15 г. 

ЖЕЛАНИ/РЕАЛНИ ДЕЦА от 18-49 год.

Източник: АССА-М, НПИ, Април 2009. Сумата до 100% се допълва от неотговорилите.
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При младото поколение съществува „пропаст” и голяма разлика между желани и 

реални деца – повод за лична майчинска неудовлетвореност и вътрешноличностен 

конфликт, породен от неизпълнение на една от основните функции и роли на жената. 

Изследванията регистрират силно стесняване на репродуктивната реализация. С близо 

10% намаляват майките с две и повече деца – само 38% от младите осигуряват просто 

възпроизводство на българското население, въпреки че го желаят двойно повече. 

 

2. Равнопоставеност в труда и равнища на икономическа активност, заетост  

   и безработица при жените. Платеният професионален труд при жените 

Икономическата и социална значимост на връзките и отношенията на пола с паза-

ра на труда, със заетостта и икономическата активност, с безработицата, със заплаща-

нето на труда, с професионалната мобилност, с равнопоставеността в труда и с нера-

венствата в областта на заетостта и професиите, нареждат тази проблематика като една 

от ключовите за съвременната ни икономика и общество. 

Редица са българските демографи, социолози, икономисти и психолози, задълбо-

чено изследващи различните ракурси на темата за пола и сферата на платения труд46. В 

тази връзка можем да твърдим, че през последното десетилетие се осъществи известен 
                                                 
46  В тази област попадат част от научните интереси и трудове на Ана Лулева, Веска Кожухаро-

ва-Живкова, Геновева Михова, Капка Стоянова, Катя Владимирова, Кремена Борисова-
Маринова, Мариана Керемидчиева, Марта Сугарева, Румяна Стоилова, Саша Тодорова и др. 
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напредък в това изследователско поле – реализираха се десетки проекти, инициативи и 

емпирични изследвания на европейско и национално равнище47, както от държавни ин-

ституции и органи, така и от неправителствени организации48, учени и изследователи. 

Ключов момент в този параграф е промяната на икономическите характеристики 

на българите, както и нагласите на жените към платения професионален труд. Анализът 

показва, че от началото на 90-те години на XX в. насам, в резултат от преструктурира-

нията и либерализацията, съпътстващи прехода от централизирана планова към пазарна 

икономика, от „гарантирана към ефективна заетост”, допълнително усложнени от 

световната финансова и икономическа криза, наблюдаваме няколко съществени изме-

нения на макроикономическо равнище, засягащи цялата обществена система и иконо-

мика, респективно голяма част от българското население: 

   намалява населението в трудоспособна възраст, намалява производителното 

население – резултат както от общото намаление на населението, така и от де-

мографската криза и намаляващия коефициент на демографско заместване у 

нас; 

   общите равнища на икономическа активност през последните две десетилетия 

и при мъжете, и при жените бележат намаление; 

  „количествените и качествени аспекти на заетостта значително се проме-

нят”49. Равнищата на заетост на съвременните мъже и жени, в сравнение с пе-

риода преди 1989 г., са значително по-ниски и като абсолютен брой, и като ко-

                                                 
47  Така например: Eurofound (2013). Women, men and working conditions in Europe, Publications 

Office of the European Union, Luxembourg; European Foundations for the Improvement of Living 
and Working Conditions (2009). Women managers and hierarchical structures in working life; 
Агенция АССА-М (2010). ЕСИ „Жените, работещи в несигурни условия на труд”; Фонда-
ция „Джендър образование, изследвания и технологии” (2009-2011). Проект „Жените и гло-
бализацията: достоен труд за всички”. Фондация „ЖАР”. Проект „Пазарът на труда и 
предприемачеството за преодоляване на джендър стереотипите”, 2004-2005 и проект 
„Изграждане на капацитет в работодатели, НПО и синдикати за прилагане на Закона за 
защита срещу дискриминацията”, 2004-2006. Агенция АСА и фондация „ЖАР” (2004-
2005). Проект „Жените в неформалната икономика на България”. Център за изследвания и 
политики за жените (2004). Изследване „Българските работодатели и жените в труда”. 
Агенция АСА (2003). ЕСИ „Жени, труд и глобализация”. Това са само част от реализираните 
изследователски проекти и емпирични изследвания. Всъщност списъкът е много по-богат.  

48  Част от НПО, работещи в областта на равните възможности, джендър въпросите и пробле-
мите на жените са: Български фонд за жените; Женски алианс за развитие;  Център за изс-
ледвания и политики за жените; Джендър проект в България; Български център за джендър 
изследвания; Асоциация Анимус; Джендър алтернативи и др.  

49  Тодорова, Саша. Труд, заетост, безработица. В: Населението на България в началото на 
XXI в. Състояние и тенденции. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, София, 2011, с. 210. 
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ефициент.50 За това състояние на икономическите характеристики на българите 

допринесоха най-вече реформите в икономическата система и отношения; 

   върху равнищата на заетост отпечатък оставят и промените в труда – следст-

вие на прехода от индустриално към информационно общество51. Бързоразви-

ващата се техника и технологии повишават изискванията пред работната ръка, 

като същевременно изместват част от работещите, прекъсвайки изпълнението 

на техните трудово-професионални роли; 

   заетостта по сектори, валидна за началото на 90-те години, също търпи транс-

формация – заетостта премина от сектора на промишлеността към сектора 

на услугите52; 

   в резултат от финансовата и политическа криза от 1996-1997 г., довела до висо-

ка инфлация, до допълнително свиване на пазарите (производството) и работ-

ната ръка, безработицата нарасна, като достигна най-високото си равнище в 

периода 2000-2001 г. – 18,1%; 

   продължава да съществува разлика в заплащането на труда между мъжете и 

жените – както на европейско, така и на национално равнище. В ЕС тя е в рам-

ките на около 16% в полза на мъжете. У нас ситуацията е по-благоприятна, тъй 

като разликата в заплащането на труда на мъжете и жените е под средното за 

ЕС. 

Друг извод, до който стигна дисертационното търсене е, че усвояването и упраж-

няването на професионалните роли и дейност днес е дълбоко вплетено в пазарното тър-

                                                 
50  Именно поради икономическата и финансова криза, засегнала голяма част от европейските 

държави (следствие на която равнищата на заетост се понижиха), през 2010 г. ЕС изготви 
Стратегия „Европа 2020” с главна цел – постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж през следващото десетилетие. Една от водещите цели е именно в областта на зае-
тостта – заетост за 75% от населението на възраст между 20 и 64 години. Във връзка с тази 
цел са и инициативите на ЕС „Програма за нови умения и работни места” и „Младежта в 
движение”. Във връзка с изпълнение на ангажиментите на България, Министерският съвет 
прие Актуализирана стратегия по заетостта в Република България (2012-2020), която е дора-
ботен вариант на Актуализираната стратегия по заетостта (2008-2015). 

51  Ако използваме терминологията и теорията на Алвин Тофлър за трите стадия на развитие на 
човечеството, този преход всъщност е преход от Втора към Трета вълна – преход в начина 
на обществено производство и потребление, в труда, в семейството, в начина на живот на 
хората, в ценностната система, в обществената система като цяло.  

52  Заедно с това професионалната структура се изменя, като се увеличава търсенето на профе-
сионалисти в сферата на услугите, за сметка на свитото търсене на работна ръка в сферата 
на промишлеността и производството. 
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сене и професионалното образование и квалификация, с образователните институции – 

за разлика отпреди 3-4 десетилетия, когато социалистическият режим и плановата ико-

номика задават професионалната и образователна структура; за разлика отпреди столе-

тие, когато професионалните роли се предават от майка на дъщеря, от баща на син. 

Професионализмът днес и за мъже, и за жени е ценностно натоварен, той е индикатор 

за статус, принадлежност и позиция в стратификационната структура на обществото.  

Неоспорим факт е, че когато говорим за професионална реализация и труд, на 

преден план застава икономическата полза и ефект – и в България, по подобие на дру-

гите страни, има привърженици на възгледите „живея, за да работя” и „работя, за да 

живея” (в буквалeн, а не метафоричeн смисъл), като последното го чуваме все по-

често. Действително, значителна част от българите работят, защото им се „налага”, а не 

защото „искат”, т.е. доходът при тях е най-мощният мотиватор за трудова дейност. 

Технико-технологичното развитие, заедно с обществената трансформация в Бъл-

гария, предефинираха ролята „работещ”. Те я модернизираха, като положиха нови ро-

леви очаквания към настоящото и потенциалното българско производително население. 

Модернизацията на работния процес (като технологии, техника и организация) доведе 

до търсене на високообразована и квалифицирана работна ръка дори и за по-

нискостатусните професии и длъжности. Комбинацията от свиване на българската ико-

номика, от една страна, и повишените изискванията към работната сила (по-висока об-

разователна и професионална подготовка, квалификации, опит, по-стриктeн контрол 

върху изпълнение на трудовите дейности), от друга, очертават не само покачващия се 

човешки капитал сред представителите на свиващата се средна класа, но и бариерите 

пред увеличаващия се дял на хората, принадлежащи към ниската класа – бариери пред 

трудовата реализация най-вече пред тези с ниско образование, без квалификация, с 

нископрестижни професии. Българското общество промени ценностната си нагласа към 

категориите „труд”, „професионална реализация” и „кариера”.  

 

4. Конфликти на личностно, семейно и общностно равнище.  

  Семеен и професионален живот – влияние и отношения 

Анализът в този параграф преминава през три равнища. На първо равнище се изс-

ледват конфликтите между социалните групи в България. НПИ на Агенция АССА-М 

от 2008 г. показва, първо, че най-силно изразените конфликти се развиват и ескалират в 

сферата на политиката и общественото управление. Изследването отчетливо идентифи-
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цира групата „управляващи-опозиция” като носителка на най-изострени отношения и 

конфликти. Поне това е ситуацията според респондентите към 2008 г.  

Второ, въпреки започналата криза у нас, остри конфликти в групата „бедни и бо-

гати” съществуват само според една пета от българите (20%), за сметка на 41%, които 

са на мнение, че практически няма изявени такива. Тази нагласа е очаквана, тъй като 

към средата на годината равнището на безработица бе ниско, държавата бе поела курс 

към постепенна стабилизация и устойчив растеж. Към средата на годината кризата даде 

своето отражение първоначално върху предприемачите и бизнесмените. Върху масовия 

работник и служител тя се отрази малко по-късно – в края на 2008 г. и началото на 2009 

г., когато равнището на безработица започна постепенно да се покачва. 

Трето, групите на „християни-мюсюлмани” и „софиянци-другите в България” са 

тези, между които има най-ниски, според респондентите, конфликти. 59% от всички 

сочат, че няма изявени/явни изострени конфликти между представителите на двете ве-

роизповедания – християнство и мюсюлманство. Подобни нагласи има по отношение и 

на дискутирания понякога спор/конфликт между столичани и провинциалисти. 

Четвърто, изследването показва, че около половината от мъжете и жените декла-

рират конфликтите сред групите на „началници-подчинени” и „млади-възрастни” като 

реалност, т.е. съществуват, но не са много. Конфликтите при тези две групи се възпри-

емат по-скоро като спонтанни и възникващи в определени ситуации; като временни, а 

не като постоянно интензивни; като еднократни, а не многократни. 

На второ равнище анализът слиза на личностно и семейно равнище. Оказва се, 

че списъкът от причини за семейни конфликти е изключително богат – недостиг на па-

ри, разпределение на бюджет и пазаруване, отношения с близки и роднини, трудова и 

професионална реализация на съпрузите, грижи и възпитание на децата и още много 

други. Една от потенциалните причини за конфликт между съпрузите са доходите им и 

по-точно – тези на жените. Изследването регистрира, че конфликтите при 44% от жени-

те, които получават повече пари от съпрузите си – са именно заради работата и карие-

рата. Това ни препраща към проблема как българските съпрузи приемат факта, че по-

някога жените им получават по-високи доходи от тях – приемат го за нормално, до-

волни са или по типично традиционно патриархален начин отричат постиженията и 

приноса на жените за семейния бюджет, чувстват се непълноценни и неудобно. 

Анализът в последната част на параграфа се базира на данни от Петата вълна на 

Европейското социално изследване (България). Представени са част от основните дву-

посочни влияния и конфликти между семейния и професионален живот на жените. 
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На базата на теоретичните и емпирични анализи във втора и трета глава, се пот-

върждава първата хипотеза на дисертационния труд – че след явлението „еманци-

пирана жена”, характерно за втората половина от XX в., сега, в началото на XXI в., мо-

жем да говорим за постеманципирана жена. Историческото проследяване на женския 

образ и ролеви конфликти в патриархалното, социалистическо и капиталистическо об-

щество всъщност очертава социалния портрет на поколения жени, които променят не 

само своята позиция в семейството и в сферата труда и професията, а и мястото си в 

обществото. Анализът по същество показва, че ролевите конфликти на българките 

между семейство и кариера се избистрят като явен проблем през 50-те години на XX в., 

поради масовата урбанизация и индустриализация, когато се осъществява практическо 

разделяне между семеен и професионален живот при голяма част от жените. 

Историческият обзор на социално-икономическия статус на българките по същес-

тво спомогна за прехода към съвременната жена. С основание можем да кажем, че съв-

ременните жени са постеманципирани, тъй като те са преминали етапа на еманципация, 

характерен за преди 3-5 десетилетия. Във и извън семейството те се реализират по раз-

личен от предните поколения начин. 

 

 

ЧЕТВЪРТА глава 

ЕСИ „Съвременната българка пред избор на алтернатива  

в колизията „семейство-кариера”       

С оглед на формулираните задачи и хипотези на дисертационния труд и изводите 

от направения дотук теоретичен и емпиричен анализ, както и от необходимостта обек-

тивно да се осмисли и анализира проблематиката на ролевите конфликти, бе проведено 

собствено количествено емпирично социологическо изследване. 

Първият параграф представя програмата на авторско ЕСИ „Съвременната бъл-

гарка пред избор на алтернатива в колизията „семейство-кариера” (проведеното в 

периода 25.07-08.08.2013 г.). Описани са темата, обектът, предметът, целта, задачите и 

хипотезите на изследването. Представена е методиката на извадката, както и инстру-

ментариумът, чрез който е събрана индивидуалната първична информация. 

Вторият параграф представя проблемно-тематичните акценти на изследването – 

блокове индикатори (във фиг. 7). 
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Фигура 7  . Проблемни акценти в колизията „семейство-кариера” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 Автор: Тодорка Кинева, 2014. 

 

 

Третият параграф съдържа интерпретация и анализ на емпиричната информа-

ция.  

Въпреки непредставителността на ЕСИ „Съвременната българка пред избор на 

алтернатива в колизията „семейство-кариера”, то дава ориентир и светлина по мно-

жество въпроси, директно и индиректно, свързани със задачите и хипотезите на дисер-

тационния труд. 

Първо, изследването доказва, че професионалният труд и кариера много по-често 

оказват негативни влияния върху съпружеските и майчински задължения на изследва-

ните жени, отколкото семейния върху професионалния живот. 

Второ, изследването безспорно подкрепя хипотезата, че не съществува единен 

модел на женска личностна и професионална реализация. То по същество не само ре-
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гистрира дяловете на семейно и кариерно ориентираните сред респондентите, а разкри 

наличието на два допълнителни модела, на две жизнени стратегии, следвани от жени-

те. Нашето първоначално предположение бе по посока на три (семейно ориентирани, 

кариерно ориентирани и конвергентен модел), но резултатите от собственото ЕСИ, 

въпреки своята непредставителност, доказват съществуването на четири ценностно 

ориентирани групи жени, респективно модели на съвременна женска реализация: 

   привърженички на тезата „Най-важното са семейството и децата”; 

   подкрепящи възгледа „Кариерата преди всичко”; 

  последователки на модела „Първо деца и кариера, после семейство”; 

  изповядващи виждането „Първо семейството, после кариера и деца”. 

Трето, резултатите от емпиричното изследване отхвърлят хипотезата, че ролевите 

конфликти, респективно дисбалансът между семеен и професионален живот, е по-

силно изразен при жените от високите управленски и ръководни етажи, жените-

предприемачи и жените-майки с деца до 14-годишна възраст. Единствената група жени, 

за които се потвърждава втора хипотеза от дисертационния труд, са живеещите в Со-

фия и големите градове. 

Четвърто, в дисертационния труд неколкократно се подчертава значението на по-

коленческата принадлежност и влиянието й върху поведението и нагласите на жените 

както по важни за семейството въпроси, така и по отношение на професионалния труд 

и кариерен живот. Резултатите от изследването потвърждават поколенческата принад-

лежност като фактор за личностна и професионална реализация на жените, за позицио-

ниране и подредба на семейството и кариерата в житейския път на младото и зрялото 

поколение. Младите по-често дават приоритет на образованието и работата. Възприе-

мат ги като благоприятни условия и предпоставки за създаване на семейство, раждане и 

отглеждане на деца. Поради тази причина сред тях има изключително висок дял на же-

ни, чиито семейни роли се свеждат до съпруги и домакини. Майчинската роля към мо-

мента на изследването е неосъществена. 

Проведеното емпирично изследване очертава образа на съвременната успяла жена 

(спрямо субективните нагласи на интервюираните жени). Когато става дума за семейна 

реализация, „успялата жена” за мнозинството от респондентите е тази със здраво и ста-

билно семейство, в което липсват конфликти и спорове, „цари” разбирателство и спо-

койствие. Успяла е жената-майка, възпитала и образовала децата си в морал, уважение 

и достойнство. В професионално отношение „успяла жена” е тази, която получава ви-
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соки доходи, заема висок (ръководен) пост, работи висококвалифицирана работа, има 

високо образование, ерудиция, постижения и реализация в сферата, в която работи, 

уважавана е от колегите и ръководителя. Посочените важни качества, които успялата 

жена притежава (според респондентите), са: решителност, находчивост, увереност и не-

зависимост. Не разполагаме с данни за дела на „успелите” и „неуспелите” сред жените, 

но този профил ще бъде заложен като цел и задачи в бъдещо изследване. 

Резултатите от изследването показват, че малко над половината от респондентите 

(53%) убедено и категорично декларират, че успяват да съвместяват семейния и про-

фесионалния живот, т.е. постигат баланс; малко повече от една трета (или 36%) успя-

ват, но донякъде – при тях има колебание, несигурност и напрежение между ангажи-

ментите в двете сфери, откъдето идва и отговор „донякъде”. Категорично не успяват да 

постигнат баланс 9% от жените. Изследването показа, че факторите, които влияят вър-

ху възможността да се постигне хармонично съчетаване и съвместяване на ролите са: 

местоживеенето (град, район), семейната атмосфера, заеманата позиция на работното 

място (изпълнителско, средно ръководно или висше ръководно равнище).  

Данните от проучването дават основание да предположим, че ролевите конфликти 

са по-задълбочени и по-ясно изразени при жените-служители (в държавни, общински и 

фирмени администрации), отколкото при жените-работници; при жените с високопрес-

тижни професии (част от хуманитарната и техническа интелигенция), отколкото при 

жените-предприемачи. Основанието на това предположение произтича от факта, че ка-

то цяло те декларират по-сериозни противоречия и конфликти между своите семейни и 

професионални роли. Данните сочат още, че мнозинството от неуспяващите да балан-

сират всъщност работят на изпълнителско равнище (82% от неуспяващите), а не на 

средна (18%) или висша ръководна позиция. Факт, който може да бъде обяснен най-

вече с различната степен на автономност и свобода в трудовата дейност, роли и тяхната 

организация в рамките на работния ден, характерни за различните йерархични етажи и 

позиции в организацията. Жените на изпълнителски позиции нямат тази свобода и гъв-

кавост в процеса на организация, структуриране и изпълнение на работните си задачи и 

ангажименти, каквато имат жените на по-високи постове. Това води до различни въз-

можности за гъвкавост и съчетаване на семейния и професионален живот, както и до 

различна степен на удовлетвореност от изпълнението на ролите.  

Жената в началото на XXI в., постеманципираната българка, дори при затруднени 

условия се стреми да съчетава семейството и децата с професионалното си развитие и 
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кариера – повече от половината от респондентите декларират, че успяват. Изследването 

доказва, че кариерата се възприема като един от основните фактори за отлагане на раж-

дането и отглежданета на деца, а понякога е и причина изобщо за отказ от изпълнение 

на майчинската роля. 

 

Заключение 

Анализираните в дисертационния труд проблеми и тенденции показват, че роле-

вите конфликти между семейния и професионален живот са актуален за съвременните 

жени проблем. Изследваните тематични акценти от демографско, икономическо, се-

мейно и личностно естество съдържателно представят конфликти и проблеми пред 

личностната, семейна и професионална реализация не само на жените, но и на мъжете. 

Емпиричните анализи показват, че ролевите конфликти деформират репродуктивното, 

семейното и трудовото поведение чрез влиянието си върху личностно-семейния и ка-

риерно-професионалния живот и развитие на жените.  

Ролевите конфликти са основна причина за дисбаланс между семейство и рабо-

та/кариера при икономически заетите жени. При това те са резултат не само от техните 

социо-демографски характеристики и житейски избори, но и от бизнес климатът, ра-

ботната организация и съответните корпоративни и фирмени политики, от държавата и 

нейните политики и механизми, чрез които регулира труда и социалната политика, се-

мейните отношения и родителската отговорност.  

Ролевите конфликти между семейството и кариерата (работата), в контекста на 

целта и задачите на дисертационния труд, разкриват част от бариерите и трудностите, 

които жените изпитват при едновременното изпълнение и съчетаване на семейни и 

професионални роли, функции и задължения, или казано с други думи – проблеми, 

възпрепятстващи постигането на баланс/хармонично равновесие между семеен и про-

фесионален живот. Логическата рамка и структура на дисертационния труд акцентират 

върху фундаментални проблеми в две от основните сфери на обществото (затруднява-

щи пълноценната реализация на жените) и непрекъснатите двупосочни взаимодействия 

и влияния между ролите, които се изпълняват, от една страна, в семейството като лична 

(интимна) среда, и от друга – в трудовия и професионален живот като арена на общест-

вени взаимоотношения и взаимодействия, като поле на общуване и комуникация, като 

публичен терен на самоизява и себедоказване, като възможност за издигане в професи-

оналната йерархия (кариера). 
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Чрез регистриране и анализ на част от ролевите взаимодействия и конфликти, с 

които съвременните българки се сблъскват по пътя си към личностна, семейна и про-

фесионална реализация, се доказва основната теза на дисертацията, а именно, че ико-

номическите, социални и културни изменения в България от последното десетилетие 

провокират задълбочаване на ролевите конфликти при жените. Въпреки това, те не 

довеждат до ценностно преориентиране и пренареждане на женските семейни и профе-

сионални роли. Приведените примери и анализи показват, че пазарната икономика и 

капиталистическа демокрация, заедно с икономическата и финансова криза, либерали-

зацията на семейните форми и дестабилизацията на брака, еманципаторските и култур-

ни модели, не провокират издигане на професионалния труд и кариера като водеща 

ценност в йерархичната подредба на жените. Същевременно те разкриват и това, че 

жените не се отказват от професионално развитие и израстване в кариерата. Но водещо 

и първостепенно място в ценностната система на жените продължават да заемат се-

мейството и децата. 

За проверка на заложените основни хипотези е събрана достатъчно богата емпи-

рична информация – от НСИ, Агенция АССА-М, Европейско социално изследване 

(European Social Survey) – пета вълна (България), собствено ЕСИ и други източници. 

Въз основа на тях са систематизирани основни и актуални проблеми на днешните жени, 

свързани с изпълнението на част от семейните, възпроизводствените и трудовите функ-

ции и роли. Получената информация спомага за потвърждаване и отхвърляне на след-

ните хипотези и тенденции: 

Първо, проследявайки женския образ (ролеви позиции, заемани статуси и ролеви 

конфликти в семейно-битовия и трудов живот) в българското общество, заедно с про-

мените в семейството и професионалния труд (в периода XIX-XX в.), както и колизията 

между патриархални норми и еманципирани форми на женска реализация, „де факто” 

се разкри социалният портрет на поколения жени, променящи не само своята позиция в 

семейството, не само своя труд и професия, а и мястото си в обществото. Изясни се 

процесът на еманципация на българките (образователна, трудово-професионална, юри-

дическа, гражданска и личностна), която всъщност се осъществява поетапно, с малки 

стъпки, във времето. Анализът в първа глава по същество показа, че ролевите конфлик-

ти на българките се очертават като явен проблем през 50-те години на XX в., поради 

масовата урбанизация и индустриализация, когато се осъществява практическо разде-

ляне между семеен и професионален живот при голяма част от жените. Проблем, съпът-

стващ еманципацията на българките и многоспектърността на ролевия им репертоар. 
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Изпълнението на тази задача на дисертационния труд спомогна за прехода към и 

сравнение със съвременната жена, която живее, работи и се развива под влияние на 

идеологиите за либерално-капиталистическо, модерно и демократично развитие. С ос-

нование можем да твърдим, че съвременните жени са постеманципирани, те са преми-

нали етапа на еманципация (характерен за преди 3-5 десетилетия) – във и извън семейс-

твото се реализират по различен от предните поколения начин. В истинността на тази 

хипотеза се убеждаваме от анализа във трета глава, разкриващ значими промени в и из-

вън семейството. 

Какво действително се случи по време на Прехода? Наред със структурните и 

функционални трансформации в българското общество, и по специално в областта на 

семейството и платения професионален труд, настъпиха интензивни изменения във 

възпроизводството на хората, в тяхното репродуктивно, семейно и трудово поведение, 

в ролевия им репертоар, в нагласите и отношенията на и между българите.  

Вторичният анализ на емпирични данни от националната статистика и НПИ уста-

новява значими промени и тенденции в живота на жените – в репродуктивното им по-

ведение, семейни и съпружески отношения, трудов и професионален живот, както и по 

отношение на конфликтите, които имат в своя жизнен път. Промяна, следствие от тран-

сформациите в българското семейство, брак и семейни/съпружески отношения. Те по 

същество разкриват не само трансформация на семейния живот, на личния и интимен 

свят на хората, на т.нар. от Алвин Тофлър „социосфера”, а реално онагледяват процеса 

на дестабилизация и криза на брака като институция, ниска раждаемост и репродуктив-

ни проблеми при жени във фертилна възраст.  

От друга страна, 24-годишният период на Прехода в България се съпътства, пър-

во, от нарастване на икономически неактивното население, което към настоящия мо-

мент преобладава; второ, от постепенен спад на икономическата заетост – както сред 

мъжете, така и сред жените; трето, от най-високи равнища на безработица в началото 

на XXI в., когато надхвърля 18%. Официалната статистика показва по-ниски равнища 

на заетост сред много младите и по-възрастните, сред по-нискообразованите и тези с 

по-ниска квалификация. Въпреки това обаче жените продължават да съставляват почти 

половината от производителното население у нас. Вторичният анализ на данни доказва 

хипотезата, че трудът и професионалните роли на немалка част от жените се възприе-

мат не само като средство, чрез което да получат доходи и материална осигуреност, а и 

като инструмент за личностна и социална реализация, за развитие и изява, за разширя-
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ване кръга от познания и умения, за социален живот и контакти, за личен социален 

престиж, за това да се чувстват значими и пълноценни в обществото.  

Анализът потвърждава и третата хипотеза на дисертационния труд, а именно, че 

една от основните бариери пред професионалната реализация на жената е нейната со-

циална функция, свързана с раждане, отглеждане, възпитание и социализация на деца-

та. Резултатите от ЕСИ „Семейството. Бракът. Раждаемостта. Възпроизводството 

на населението. Демографската ситуация и перспективите” (2004, АССА-М) пот-

върждават хипотезата, че майките много по-трудно съчетават семейния и професиона-

лен живот и имат по-често проблеми в сферата на професионалния си труд, в сравнение 

с жените без деца. Напълно естествено, имайки предвид, че приоритетите и ценностите 

на жената се пренареждат в момента, в който стане родител. Полагането на грижи и от-

глеждането на детето/децата стават приоритетни (пред работа и кариера) и повлияват 

до известна степен отрицателно върху възможността на майките да бъдат винаги „на 

линия” за работните задачи, да пътуват в командировки, да работят извънредно, да 

взимат болнични и отпуски, да бъдат изцяло съсредоточени и устремени в професио-

налното си развитие.  

 

Въпреки непредставителността на ЕСИ „Съвременната българка пред избор на 

алтернатива в колизията „семейство-кариера”, то дава богата информация за съвре-

менните българки, представени в трети параграф на трета глава. 

Ролевите конфликти са значим проблем както на индивидуално, така и на семей-

но, институционално и обществено равнище, тъй като произтичат и са обвързани с ин-

дивидуалните, семейни и фирмено-институционални стратегии. Нерешаването на 

проблемите, произтичащи от тях, водят не само до ролево напрежение и дисбаланс, но 

и до непълноценно изпълнение на основните социални роли на личността. Въпреки 

непредставителността на резултатите (от ЕСИ „Съвременната българка пред избор на 

алтернатива в колизията „семейство-кариера”), те дават насоки за потенциални пре-

вантивни практики и фирмени механизми, които ще спомогнат съвместяването на се-

меен и професионален живот, до известна степен ще допринесат за „омекотяване” на 

ролевите конфликти и/или за превенция от тях, предоставят допълнителна информация 

и подчертават необходимостта от Национална стратегия за съчетаване на семейния и 

трудов живот в България. 
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Препоръки на организационно и институционално равнище 

  възможност за гъвкаво работно време – емпиричното изследване показа, че 

практиката за упражняване на гъвкаво работно време (почасово, смени, повик-

ване, дистанционно/е-работа, работа вкъщи) не е разпространена и предпочи-

тана като начин за работа от страна на фирмите и организациите. Резултатите 

сочат, че относителният дял на изследваните жени, които имат възможност да 

работят на гъвкаво работно време и реално се възползват от нея, са изключи-

телно малко53. Проучването обаче сочи, че около половината от респондентите 

(49%) възприемат гъвкавото работно време като потенциално решение на ро-

левите конфликти, тъй като то предполага по-лесно съвместяване на семеен и 

професионален живот при жените. 

  детски стаи, кътове, градина по месторабота – въпреки че само 14% от ин-

тервюираните жени възприемат възможността „2 в 1 – работа + детско заве-

дение” като потенциална мярка, спомагаща съчетаването на семейните и про-

фесионални роли, то почти две трети от майките (65%) биха настанили децата 

си в тях, ако ги има в тяхната работа. Основанията за този избор се свеждат до: 

удобство/улеснение и спокойствие за родителя; близост между дете-родител, 

по-чести срещи помежду им; осъществяване на контрол по всяко време; по-

малко деца – повече внимание от персонала на детския кът. 

  индивидуален подход на работодателя към служителите съобразно нуждите 

на жените със семейни ангажименти – 15% от респондентите смятат, че жени-

те ще могат по-лесно да съвместяват семейния и трудов живот, ако към тях се 

приложи специфичен и индивидуален подход от страна на работодателите и 

фирмената политика. 

  предоставяне на финансова помощ за социални услуги – например, за ваучери, 

лекарства, почивки, транспорт и др. 

 
Дисертационният труд очертава три тематични кръга и съответни въпроси, по ко-

ито следва да продължи работата по тази проблематика.  

Първо, по отношение на контингента жени, при които ролевите конфликти се 

проявяват най-отчетливо. Тук основният въпрос е дали този тип конфликти възникват 

                                                 
53  Причините за това могат да бъдат както слабото предлагане на тази форма на трудова зае-

тост, така и по-ниското заплащане и несигурността на работното място. 
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при всички работещи и семейни жени, без значение от тяхната възраст, етно-

народностна принадлежност, образователно равнище, професия или е актуален за оп-

ределени групи жени – напр. високообразовани, работещи в държавна и общинска ад-

министрация, служители във фирми/високоразвити сектори, предприемачи, висококва-

лифицирани специалисти и тези, извършващи високоинтелектуален труд, т.е. проблем 

на тези, които всъщност трябва да възпроизвеждат качественото население на страната, 

проблем на българската средна класа. 

Второ, невъзможността да се съчетават (хармонично) семейните и професионални 

роли се очертава като сериозен проблем на жените от София и големите областни (раз-

вити) градове. Очевидна е необходимостта от детайлно проучване на причините – на-

чин и ритъм на живот, разстояния и транспорт, режим на работа на обществените и 

детските заведения, отчуждение и родово-семейна свързаност, преобладаващи семейни 

модели и отношения в тях в днешната обществена ситуация и т.н. 

Трето, намирането на ефективните пътища към решаване на проблема – в семейс-

твото (подкрепа и взаимопомощ между членовете), в бизнеса и търговските дружества 

(съответни фирмени политики), в държавата (социална политика и механизми) изисква 

детайлизиране и конкретизиране на ситуацията, мерките, механизмите, средствата; до-

пълнително проучване на многообразието от съвременни фактори, водещи до дисба-

ланс и конфликти между семейство и кариера, и възможностите за тяхното регулиране 

и управление; анализиране на актуалните тенденции в развитието на семейството и се-

мейните отношения, промяната в социалните роли на мъжа и жената и отражението й 

върху социалния статус на двата пола и т.н. Успешната формула за решаване на роле-

вите конфликти на съвременната българка може да бъде достигната единствено на ос-

новата на комплексни изследвания и обективен научен анализ. 
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I V .  СПРАВКА  ЗА  НАУЧНИ  ПРИНОСИ  
 

 
 

В дисертационния труд биха могли да се откроят следните научно-теоретични и 

практико-приложни приноси: 

1. Открояване на специфични актуални измерения на женски ролеви конфликти 

между сферите на семейството и трудовата кариера, чрез съчетаване на историческа 

ретроспекция със съвременни проекции и форми на проява. 

2. По проблематиката на дисертацията евристично е анализирана емпирична ин-

формация от различни социологически изследвания и статистически бази данни. В ре-

зултат са изведени проблеми на съвременните българки, свързани с изпълнение на част 

от техните семейни, възпроизводствени и трудови роли, представени са оригинални 

схеми с успешно прилагане и използване на системен подход. 

3. Авторски инструментариум за изследване на ролеви конфликти между семейс-

твото и кариерата. Проведено е успешно собствено ЕСИ. Данните от него предоставят 

актуална информация за фактическите условия, в които семейните и работещи жени 

живеят и работят; за ценностната им ориентация; за взаимоотношенията и поведението 

им в семейството и на работното място; за ролевите взаимодействия и конфликти, с ко-

ито съвременните българки се сблъскват по пътя си към личностна, семейна и профе-

сионална реализация.  

4. Конструирана е комбинаторна рангова скала. По същество тя е типология на 

четирите ценностно ориентирани групи жени, изразява основните модели на съвремен-

на личностна реализация на българските жени. 

5. Анализът е визуализиран чрез авторски фигури, графики и таблици – както ос-

новните процеси, свързани със семейството и семейни отношения, раждаемостта и реп-

родуктивното поведение, работа и кариера, баланса между семеен и професионален 

живот, така и концептуализацията на понятия като напр. „роли” и „ролеви конфликти”. 
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