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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на разширено 

заседание (семинар) на секция „Общество на знанието: Наука, образование 

и иновации“ към Института за изследване на обществата и знанието при 

БАН въз основа на Заповед РД-08-609/19.09.2011 г.  

Дисертацията се състои от увод, изложение в пет глави, заключение, 

две приложения и литература в общ обем от 284 страници. В цитираните 

библиографски източници са посочени общо 260 заглавия, от които на 

български 75, на немски и английски език – 185. Оформени са 51 таблици 

и 5 фигури. Публикациите по темата на дисертацията са 21, от които 11 са 

на английски език. 
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Увод 

 

Основният проблем пред изследването на социално-структурните измерения на 

пола е вписването им в контекста на дълбоката обществено-икономическа 

трансформация след 1989 г. Възниква пазар на труда и нараства институционалната 

диференциация в образованието. Образователната експанзия и диверсификацията на 

образователните институции увеличават възможностите за избор на качествено 

образование, но става видимо ранното отпадане от училище. Твърдото убеждение, че 

всеки, който иска, може да учи, избягва отговора на въпроса: Масовизирането на 

третата степен на образованието води ли автоматично до отпадане на зависимостта от 

произхода? Променят се икономическите условия – появява се конкуренция и 

възможности за бърза вертикална мобилност, но същевременно нарастват подоходните 

неравенства и несигурността на трудовите отношения. Принципът на възнаграждаване 

според резултатите се възприема като справедлив, но не се поставя въпросът: Защо се 

възпроизвежда неравенството в заплащането на мъжете и жените при еднакво 

образование? 

След 1989 г. значително се променят функциите на държавата и това също има 

дълбоки стратификационни следствия. Държавата преразпределя и чрез провежданите 

политики цели недопускане на големи неравенства в обществото. Улрих Бек 

подчертава чрез тезата за „институционализирано индивидуализиране”, че да избираш 

и да самонасочваш действията си е възможно в обществена среда, която се 

характеризира със съответни институции и политики1. Социалната държава подпомага 

изпадащите на дъното и насочва изборите на индивидите. Посоката на промяната след 

1989 г. насочва политиките главно към подпомагане на крайно бедните и към 

отделните индивиди и семейства, изправени пред специфичните рискове на 

глобализацията и несигурността. Появяват се редица рискове на пазара на труда - 

загуба на работа, несигурни преходи в индивидуалната трудова кариера, водещи от 

самонаетост към краткосрочна заетост, нерядко в сивата икономика – без трудов 

договор и здравноосигурителни вноски. Индивидуалните очаквания за 

институционални политики на държавата и на фирмите за недопускане на 

неравнопоставеност по пол, за съвместяване на работа и семейство, за подпомагане на 

                                                 
1 Beck, U. 2008. Risikogesellschaft und der Transnationalisierung sozialer Ungleichheit. In: Berger,Peter,Anja 
Weiß (Hrsg.) Transnationalisierung sozialer Ungleichheit, Verlag für Sozialwissenschaften,Wiesbaden 
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участието на пазара на труда на младите хора се нуждае от допълнителни рационални 

аргументи, за да се превърнат в ефективна част от обществения консенсус на 

трансформиращото се посткомунистическо общество.  

За справяне с бързо променящата се обществена среда се оформят различни 

индивидуални стратегии в зависимост от разполагаемите индивидуални и семейни 

ресурси, в това число на първо място образованието, но и в зависимост от 

индивидуални характеристики като пол, възраст и етнос. Нараства значението на 

семейството, на което в България традиционно се разчита като на солидарна общност за 

образование, за намиране на работа, за грижи за малките даца и за възрастните хора. 

Проблематична се оказва обаче солидарността в макросоциалната общност. 

Задълбочава се интеграционната дилема между губещи и печелещи от обществената 

трансформация в посока на либерална демокрация и на пазар на труда, на държава, 

насочена към подпомагане на целеви групи за определен период от време и на 

гарантиране на равно третиране на индивидите пред закона, независимо от техния 

произход и пол. Тези функции на държавата за едните, условно наричани трудно 

адаптиращи се към промяната, се оказват недостатъчни, за другите, конкуриращи се 

успешно и печелещи издържането на социалната държава, се оказват прекалено скъпи. 

Отсъствието на съзнание за солидарност в обществото крие риска от прояви на 

враждебност и омраза, на готовност да се ограничава индивидуалното право на труд в 

условията на криза в съответствие с традиционни нагласи и приоритети – например на 

жените в сравнение с мъжете, на старите за сметка на младите, на семейните за сметка 

на несемейните. Посягането към недемократични, ограничаващи индивидуалните права 

алтернативи за справянето в кризисни ситуации или в ситуация на растяща несигурност 

не е изключение, а по-скоро е твърде вероятно при отсъствието на адекватни 

конкурентни общо споделени ценности и модели на поведение. Днес на мнозина в 

България изглежда пресилено да се говори за дискриминация, защото ограничаващите 

индивидуалните права нагласи са част от нормативния комплекс на комунизма, 

допускащ автоматично подчиняване на индивидуалните права на общностните цели. 

Реализирането на индивидуалните права и гарантирането им от държавата обаче 

изисква аналитично преосмисляне на проблематични нагласи спрямо 

равнопоставеността по различни индивидуални характеристики, в това число на пола. 

Правата на човека са неотменими и ненарушими. Човешкото достойнство и 

свободният избор не могат да бъдат погазвани в името на общностни цели и 

съображения. Спазването на този основен принцип легитимира индивидуалните усилия 
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като допринасящи за ускоряване на обществената промяна, която преодолява 

повторението на традиционни зависимости и разделения. Същевременно обвързването 

на свободата и гарантирането на индивидуалните права с поемането на задължения и 

отговорности от страна на индивидите към макросоциалната общност не е възможно 

без общосподелени ценности и норми. Николай Бердяев подчертава във „Философия на 

неравенството”: „Ако всички осъзнават много силно правата си и много слабо 

задълженията си, правата няма да се уважават от никого и няма да се реализират.” И 

продължава : „Ако човекът е само подобие на природната и социалната среда, само 

рефлекс на външните условия, само рожба на необходимостта, той няма нито свещени 

права, нито свещени задължения, той има само интереси и претенции”2.  

 

Предмет на изследването 

 

Централният изследователски проблем в дисертацията е продължаващото 

възпроизвеждане на неравенствата по пол при постигнат равен образователен 

статус от мъжете и жените в контекста на общественото преструктуриране в 

България след 1989 г. Най-важната сфера за възпроизводство на неравенствата е труда. 

От участието на пазара на труда в нарастваща степен зависят доходите и 

възможностите за избор на качествени услуги, в това число здравеопазване, жилищна 

среда, благоприятстваща индивидуалното развитие, или обратно, представляваща 

преграда за интеграцията към обществото и за индивидуалния просперитет. Участието 

в труда зависи като тенденции в нарастваща степен от притежаваното образование, но 

за жените възвръщаемостта на притежаваното образование намалява, защото спрямо 

тях има специфични изисквания и очаквания – да поемат често неподелена с партньора 

грижата за семейството и за отглеждането на малките деца. За да се направи видима 

отговорността, приписвана на жените в оглеждането на децата и грижите за дома, в 

дисертацията се въвежда понятието за „неплатен труд”. Характеризирането на грижите 

като труд има потенциал за по-дълбокото навлизане в механизмите за възпроизводство 

на неравенствата по пол в семейството, които допринасят от своя страна за 

възпроизвеждане на неравенствата по пол в обществото.  

                                                 
2 Бердяев, Н. 2003. Философия на неравенството, Прозорец, С., с.113. 
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Целта на дисертацията е да се обвържат класически и съвременни 

социологически теории за стратификацията с концепциите за пола като социално-

конструиран, за да се формулират социални индикатори, които да насочват 

емпиричното изследване на връзката между пол и стратификация, на равнищата 

култура и структура в България и в сравнителна перспектива.  

Предмет на дисертационния труд са асиметриите между половете в контекста на 

семейството; на пазара на труда; джендър политиките и политиките за недопускане на 

дискриминация; традиционните аспекти на социалните контексти и възпроизвеждането 

на символната власт на мъжете.  

Образованието присъства в дисертацията веднъж като отделна сфера на 

неравенство , в която полът влияе върху различните нива на вертикалната структура по 

образование – основно, средно, висше. Второто значение на образованието е като 

индивидуален ресурс, на който жените разчитат при реализацията си на пазара на 

труда. Образованието като ресурс (човешки капитал) влияе върху шансовете на жените 

за израстване в кариерата, но и за поделяне на домашния труд в семейството и в крайна 

сметка за избирането на поведение, независимо от очакванията на околните.  

Образованието като човешки капитал допринася за по-доброто позициониране 

на пазара на труда. Заплащането според резултатите, което съответства на принципа за 

функционално-меритократично участие, е обаче само един от трите структуриращи 

принципа на стратификацията след 1989 г. с тенденция значението му да се разширява. 

Но продължават да действат и принципите на стратифициране, доминирали в 

предходния период – „политическо участие” и „социокултурно участие”3. В 

дисертацията акцентът се поставя върху принципа на функционално-меритократично 

участие – човек участва в разделението на труда в зависимост от придобитите знания, 

умения и квалификация. В зависимост от това участие се определя и размерът на 

индивидуалното възнаграждение. Съществено за дисертационното изследване е да се 

изследват механизмите, които водят до отклоняване от принципа за меритократичност 

по силата на приписването на компетентност, свързвана с пола. Работодателите 

отказват да оценят компетентността на жена-кандидат за работа поради мними или 

реални рискове, които свързват с пола.  Същевременно и индивидуални-избори на 

жените също допринасят за по-ниската възвръщаемост за равно образование. Тези 

избори насочват жените към по-неперспективни професионални траектории, защото те 

                                                 
3 Sterbling, A. 2001. Intelektuelle, Eliten, Instituzionenwandel: Untersuchungen zu Rumänien und Südosteuropa, 
Hamburg: Krämer. 
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самите често в отговор на очакванията на околните или поради липсата на алтернативи 

за поделяне на грижите за дома и децата свързват успешното си реализиране преди 

всичко с ролите на майки и съпруги. Тази двойственост и понякога взаимна 

противоречивост на съчетаването на платен труд и грижи за семейството в 

дисертацията е пресечната точка на пол и стратификация и е изследвана посредством 

типичните стратегии, които жените следват.  

Принципно важен въпрос в теоретично отношение е за начина, по който се 

изследва значението на пола и патриархалните структури за стратификацията. В 

дисертацията се следва тезата, че полът определя жизнените шансове и социалните 

позиции, заемани от жените в разделението на труда. Полът съответно е важен за 

възнагражденията, които жените получават в хода на целия живот. Значението на пола 

за стратификацията се изследва през индивидуалните постижения в рамките на 

стратификацията, оценяват се ефектите от пола върху индивидуалните жизнени 

шансове. Комплексният характер на стратификационния анализ позволява да се търси 

взаимната връзка между функционирането на културата, на семейството, на пазара и на 

институционалните политики за изравняване на шансовете на жените и мъжете за 

съчетаване на платен и неплатен труд. В рамките на стратификационния анализ се 

характеризира целият континуум и се съпоставят шансовете, респективно 

ограниченията на върха и на дъното на социалната йерархия за всяко конкретно 

измерение на неравенствата по образование, доход, власт и престиж. Семейството 

присъства като интегрален компонент в цялостното дисертационно изследване в 

няколко аспекта – на унаследяване на образователни постижения от родители към деца, 

на разделение на неплатения труд между съпрузите, на поляризация на семейните 

ситуации в обществото – натрупването на предимства в семейства с двама образовани 

съпрузи в заетостта (в единия край на стратификацията) и двама необразовани съпрузи 

без работа (в другия край на стратификацията).  
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Теоретичен модел 

 

Изследването на стратификацията в дисертационния труд отчита макронивото и 

значението на трансформацията в начина, по който функционира обществото, но 

същевременно и микронивото на индивидуалните решения и избори, които очертават 

границите на индивидуалната свобода. Полът има надиндивидуален, социално 

конструиран характер, коренящ се в културата на съответното общество. В 

дисертацията се показва как действат взаимообвързаностите между пол и 

стратификация на двете равнища: а) макро- и б) микроравнище. Макроравнището 

обхваща процесите, които конструират „дължимата” джендър идентичност, ролевите 

модели, които предопределят индивидуалните избори в зависимост от пола. Анализът в 

дисертацията е насочен към масовата култура и рекламите, към начина, по който 

влияят върху формирането на определени културни норми на поведение, 

диференцирано за двата пола. На макроравнище се изследва и институционалната 

инфраструктура на държавата под формата на политики към семейството, на наличност 

на детски институции за целодневна грижа за деца, предпоставка за възможностите 

пред родителите да избират платена заетост. На микроравнище се изследват ефектите 

от пола върху индивидуалните жизнени шансове – образователни, подоходни и 

длъжностни. Връзката между макро- и микрониво са индивидуалните действия, 

които са избрани от наличен кръг потенциално възможни, мислими действия, 

очертани и ограничавани от културата и институциите на обществото 

(макронивото) и са възнаграждавани в зависимост от ценностната система на 

обществото, в която за различните дейности се полагат съответни неравни 

възнаграждения. Цялостният модел, разработен в дисертацията за обяснение на 

значението на пола за стратификацията, отчита аспектите култура и структура, които са 

свързвани през индивидуалните действия-избори.  
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Теоретичен модел 

 
 

Основната докторска теза е: Полът е значима индивидуална 

характеристика, която влияе върху жизнените шансове и стратегии на жените в 

образованието, в труда и в семейството. Поради това отчитането на пола 

позволява да се предвидят жизнените траектории на жените. Индивидуалните 

избори са съобразени със социално-конструирания пол и тези избори, правени при 

съобразяване с половите роли-дължимости, допринасят за възпроизвеждане на 

неравенствата. Жените се насочват към стратегии за съвместяване на платен и неплатен 

труд, различни от стратегиите на мъжете в труда. Възможностите за съчетаване на 

платен и неплатен труд и формирането на специфични женско-мъжки стратегии за 

справяне с тази житейска дилема водят до хоризонтална и вертикална сегрегация на 

труда по пол, а оттук и до възпроизвеждане на значението на пола за стратификацията 

на обществото.  
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Въпроси, задачи и хипотези 

 

Индивидуалните действия-избори са рационално премислен отговор на 

очакванията на околните в рамките на определен полово-разделен обществен ред, на 

конкретни сруктурни и институционални възможности в обществото. Индивидите в 

идеалния модел на патриархалното общество се съобразяват с различни очаквания към 

жените и към мъжете, след като създадат семейство и особено в периода на отглеждане 

на малки деца; избират професии в рамките на полово разделен професионален ред, в 

който има феминизирани и доминирани от мъжете професии. Ръководенето на 

определени обществени дейности е приемливо в зависимост от половата 

принадлежност на индивида. В следствие професионалните биографии и хоризонта на 

аспирациите се планират спрямо очакванията на околните в зависимост пола. Въпросът 

е доколко българското общество се отдалечава от този модел в процеса на 

рационализиране на обществото след 1989г.? 

  

Задачите и въпросите, които се поставят в дисертацията, са: 

 

1. Да се характеризира значението на масовата култура и 

рекламите за възпрозвеждане на патриархалните, асиментрични полови 

роли, които задават хоризонта на избираното в съвременното българско 

общество. Какви образи се предлагат на успешния мъж и съответно жена – 

диференцирани или унифицирани?  

2. Да се изследва значението на пола и социалният произход 

за избора на образование. Как може да се обясни, че квоти в средното и 

висшето образование гарантират достъпа на мъже до елитни средни 

училища и университетски специалности, докато по-късно, напускайки 

образованието, при реализацията в труда жените получават по-ниски 

доходи от мъжете и са по-слабо представени на ръководни позиции ? 

3. Да се изследва значението на приписването на неплатения 

труд в дома, респективно на грижите за дома и децата на жените за 

изборите и стратегиите, които жените следват в платения труд. Защо 
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жените са по-малко от мъжете в частния сектор в сравнение с публичния 

сектор в рамките на една и съща професия (програмисти спрямо учители 

по компютри)?  

4. Да се характеризират шансовете за избор, които повишават 

възвръщаемостта от образованието на жените и разпространеността на 

егалитарни отношения между половете в семействата на хората с висше 

образование.  

5. Да се установят ефектите от различните стратегии на 

мъжете и жените на пазара на труда. Води ли полът до разлики в 

заплащането при еднакво образование и в една и съща фаза от живота?  

6. Да се съпостави България с други европейски страни по 

отношение на значението на образованието за участието на жените на 

пазара на труда, на разпространеността на дискриминационни нагласи 

спрямо тях, на очакванията спрямо държавата. Остава ли устойчив 

европейският посткомунистически тип общество, характеризиран с по-

голяма близост на нагласите по теми, свързани с равенството на половете? 

 

Резултати от изследвания от края на 90-те години поставят България по 

отношение на жените, живеещи в бедност, в много по-лоша ситуация в сравнение с 

централноевропейските страни поради по-бавното икономическо развитие4. Затова в 

дисертацията е включено сравнение с Унгария, за да се види доколко има промяна 

(сближаване) между двете посткомунистически страни. 

 

 

Основните хипотези са: 

 

1. Посланията в рекламите и в масовата култура са полово диференцирани и 

водят до ограничаване на мислимите алтернативи за избор на поведение 

пред жените и пред мъжете. 

2. Момичетата и момчетата, произхождащи от семейство без образование, 

са изправени пред еднакъв риск да не продължат в по-висока степен на 
                                                 

4 Фодор, E. 2002. Феминизация на бедността в шест постсоциалистически страни, в: Селени , И. (съст.) 
Бедността при посткомунизма, Институт за социални ценности и структури, София,117-139. 
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образование. Диверсифицирането на средното и висшето образование и 

отпадането на привилегиите не води до изчезване на значението на 

произхода и пола върху достъпа до образование. 

3. Причините за хоризонталната сегрегация по пол на пазара на труда за 

програмисти не се коренят в природна предопределеност (отсъствие на 

влечение на жените към техниката) и липсваща компетентност на жените 

(за работа с езици за програмиране).  

4. При висок социален статус в обществото зависимостта на жените от 

ограниченията на пола намалява.  

5. Съществуват разлики в заплащането между мъжете и жените в рамките 

на едно и също образование и намиращи се в една и съща фаза от своя 

живот. Жените имат по-добри шансове за равно заплащане с мъжете на 

най-високите позиции в публичната сфера в сравнение с частната сфера. 

6. В посткомунистическите страни, в т.ч. в България, не е постигнато по-

голямо равенство между половете в сравнение със старите страни членки 

на Европейския съюз. България показва по-голяма близост до 

централноевропейски посткомунистически страни, отколкото разлики. 

 

Метод, подход и ограничения 

Структурата на дисертационното изследване следва базисния модел на 

образователни и трудови постижения, разработен от Питър Блау и Отли Дънкан5. 

Статусовите постижения са резултат, от една страна, на директна връзка между 

социален произход и постижения и, от друга страна, те са резултат от индиректна 

връзка, при която социалният произход влияе посредством образователните 

постижения до съответно позициониране на пазара на труда. Във втория случай може 

да се говори за меритократичност, когато възнаграждаването е не директно за 

определен произход, а е за качествата, формирани посредством образованието.  

Разработването на прецизна теоретична, при това именно социологическа, а не 

икономическа или някаква друга обяснителна схема е изключително важно, защото 

дисертацията цели обвързването на теория и емпирия. Емпиричната база е формирана 

от резултати от качествени (дълбочинни интервюта с програмисти и изследване на 

случаи в законодателството) и количествени методи. При количествените методи, 

                                                 
5 Blau, P., Duncan, D. 1967. The American Occupational Structure, New York 
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които са статистически и се прилагат върху голям брой единици, се констатират редица 

регулярности и закономерности. Кои от тях обаче са социално релевантни може да се 

обясни единствено при съотнасяне с адекватна и добре аргументирана теория. В 

дисертацията е спазено изискването за съчетаването в социологическото изследване на 

„брой единици и наративи”6. Използвани са резултати от няколко международни 

сравнителни изследвания – Европейско социално изследване (ESS 2006, 2009), 

Взаимоотношения между половете и поколенията (GGS 2004) (Вж. Прил. 1). 

Приложени са логистични регресии въз основа на индивидуални данни за обяснение на 

многофакторната обусловеност на изследваните измерения на неравенство между 

половете в зависимост от пола, образованието, произхода, етноса, поколението. 

Използвани са и резултати от качествени изследвания (WORKS, Прил.2) както на 

равнището на формулиране на хипотези, насочващи анализа на количествените данни, 

така и за изводи, отнасящи се до малка като присъствие в обществото и представеност 

на жените, но извънредно перспективна професионална група на програмистите. 

Възможностите за сравнителни международни изследвания на неравенствата се 

използват за съпоставка на българското общество със страни от Централна и Източна 

Европа, които в хода на трансформацията преминават през същата необходимост да 

формулират и прилагат политики за компенсиране на неравенствата в обществото , без 

с това да застрашават конкурентните предимства на страната в условията на 

глобализиращ се пазар на труда и конкуренция за външни инвестиции и нови работни 

места. 

В стратификацията е избрана изследователската традиция на методологическия 

индивидуализъм и на многомерния подход, при който диференцирането на 

индивидуалните статуси се изследва в зависимост от статуса в заетостта и професията. 

Обясненията са търсени в рамките на рационалното действие. Концепцията за 

рационалното действие в социологическата интерпретация изхожда от едно разбиране 

за субективна рационалност, което обяснява действията чрез прилагане на 

„ситуационна рационалност”7. Индивидите избират в конкретна институционална 

среда, която функционира под формата на политики, но и на специфична култура, 

която предоставя определен набор от възможности и ограничения. Ограниченията се 

обясняват чрез значението на пола. Полът, но и възрастта през значението на 

                                                 
6 Goldthorpe, J. 2000. On Sociology: Numbers, Narratives, and the Integration of Research and Theory. Oxford 
University Press, Oxford, p.22. 
7 Пак там. 
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индивидуалната жизнена фаза, насочват индивидуалните избори и действия. За разлика 

от икономическия рационален деец, който се стреми да максимализира ефекта от 

своето действие, в социологическия вариант се обосновава „обвързаната рационалност“ 

(Simon 1972, Grunow 2006)8, която отчита бариерите и предимствата и избира най-

подходящото индивидуално действие в рамките на културно, структурно и 

институционално дефиниран обществен контекст. В случая става дума не за всяко 

отделно действие, а за типичния начин, по който индивидите взимат решенията в хода 

на своя живот. При този подход се предполага, че са търсени не непременно най-

ефективните действия, а съобразените с културната среда и очакванията на 

заобикалящите приятели, роднинини, съседи, с всички, чието мнение се определя като 

значимо.  

В дисертацията се свързват феминистката аргументация за социално 

конструирания пол със социологическото концептуализиране на неравенствата 

между половете в културните, институционалните и социално-структурните 

условия на българското общество след 1989 г., проведено от позициите на 

методологическия индивидуализъм и на рационалното действие. Изборът на 

методологическия индивидуализъм и на рационалното действие е обоснован с 

възможностите да покаже как чрез индивидуалните действия-избори на жените и на 

мъжете се изгражда социалната структура на съвременното българско общество, 

развиващо се като капиталистическо и либерално-демократично; как функционира 

полово разделеният семеен и професионален ред в обществото. Индивидуалните 

действия при съвместяването на платен и неплатен труд водят до формирането на 

конкретната социална структура, в която полът има определящо значение. 

Възпроизвеждането на неравенствата в заплащането между жените и мъжете, 

феминизирането на професии и на сектори на заетост, по-малката представеност на 

жените на високи длъжностни позиции е резултат от действия-избори от страната на 

предлагането на работната сила. Този подход може да се приложи и от страната на 

търсенето на работна сила. В този случай се характеризират стереотипите на 

работодателите, които при равни други условия биха предпочели мъж вместо жена. 

 
                                                 
8 Simon, H. A. 1972. Theories of Bounded rationality. Decision and Organization. C. B. McGuire and R. Radner. 
Amsterdam, North Holland,161-176 
8 Grunow, D. 2006. Convergence, Persistence and Diversity in Male and Female Careers – Does Context Matter 
in an Era of Globalization? A Comparison of Gendered Employment Mobility Patterns in West Germany and 
Denmark, Barbara Budrich Publishers, Leverkusen Opladen 
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Ограничения 

 

Акцентът върху социалната конструираност на пола не означава отричане на 

значението на биологичните различия. Нормативните очаквания към телесното 

поведение са не по-малко ограничаващи от предписанията спрямо действия, 

ограничаващи достъпа до по-високи йерархични позиции в организацията според пола. 

Фокусът в дисертацията обаче е поставен върху структурното измерение на 

неравенствата между половете, по-специално върху неравенствата между високо и 

нискообразованите жени и стратегиите им на пазара на труда, които се предопределят 

от социално-конструираните полови роли-дължимости. Биологичните различия 

присъстват единствено в характеризиране на значението на прекъсването на работа 

поради раждане на дете и шансовете за повторно завръщане в платения труд. 

Акцентът върху методологическия индивидуализъм поставя индивидуалното 

действие като отправна точка на дисертационното изследване вместо класовата 

принадлежност. Залага се на последователното отчитане на взаимовръзката между пол, 

разполагаеми ресурси (образование) и жизнени шансове (в т.ч. подоходни). 

Методологическият индивидуализъм като основен изследователски подход, приложен 

в дисертацията, ограничава използването на понятието за класа, но то присъства в 

текста. В дисертацията се запазва употребата на термина класа за обозначаване на 

различията въз основа на позицията в разделението на труда вътре в класата на 

служителите – между мениджъри, висока класа на служещите и ниската класа на 

служещите, съставена от хора, заети с рутинен изпълнителски труд. Понятието за 

средна класа е използвано за хората, които не са в наемни отношения и се регистрират 

като самонаети, еднолични търговци и свободни професии. Николай Тилкиджиев 

(2002) причислява към средната класа активните, предприемчивите актьори в 

обществената промяна9. Основният въпрос е дали самостоятелният икономически 

статус е избор или принуда, дали в българската посткомунистическа трансформация се 

създава значителен слой, състоящ се от добре образовани хора, които практикуват 

своята професия самостоятелно, от дребни собственици, които развиват самостоятелен 

(семеен) бизнес в една конкурентна среда, или означава единствено несигурна заетост и 

маргинална позиция в условията на нарастваща гъвкавост на пазара на труда. 

                                                 
9 Тилкиджиев, Н. 2002. Средна класа и социална стратификация, ЛИК 
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Отговорът на този въпрос се търси въз основа на обективни индикатори за трудовия 

статус на жените, характеризиран посредством вида на трудовите отношения 

(самонаетост спрямо статус на нает или работодател) и значението на трудовите 

договори за стратификацията. 

Връзката между социална структура и идеология не е предмет на 

дисертационното изследване, но нейните проекции са неизбежни при избора на 

методологическия индивидуализъм за основен изследователски подход. Петя 

Кабакчиева доказва идеологическата конструираност на неравенствата преди 1989 г. в 

отличие от официалната марксистко-ленинска идеология на равенството10. 

Негативното значение на статусовата противоречивост при комунизма, съчетаването на 

висок престиж с ниско заплащане в професии като лекарска и учителска, блокирането 

на индивидуалната мотивация за труд, може да се свърже с липсата на гражданска 

активност и днес. Всичко това аргументира необходимостта от по-дълбокото 

анализиране на връзката между участие в труда, резултати и възнаграждение след 1989 

г., към което се насочвам в дисертацията. На изследване са поставени обективните 

индивидуални статуси в отличие от идеологическото конструиране на социалния статус 

като принадлежност към по-голям социален конгломерат, социална класа или слой. 

Индивидуализмът и политическата идеология на либералната демокрация 

представляват основен определител на обществената промяна след 1989 г. Затова в 

дисертацията се придава значение на отстраняването на бариерите пред 

индивидуалното действие по линия на пола, но и на съгласуването на действията на 

индивидите в рамките на макросоциалната общност, на политиките, които не допускат 

изпадане в крайна бедност, на понятията за солидарност и доверие.  

Дисертационният труд допринася главно към обяснение на възникващите 

неравенства от разделението на труда и за реализиране на принципа на функционално-

меритократично участие, при който се отчитат различните възнаграждения (под 

формата на заплата или повишение в длъжност) в зависимост от резултатите от труда. 

Влиянието на произхода в този случай преминава през придобиването на подходящо 

образование и квалификация. В дисертацията не се интерпретира политическото и 

социокултурното участие. В основата на изследването е търсенето на обяснение на 

рационалните стратегии за адаптиране на индивидите към труда (платен и неплатен), 
                                                 
10 Кабакчиева, П. (2009). Комунистическа идеология, социална структура и социални неравенства в 
България. В: И. Знеполски (съст.). История на Народна Република България. Режимът и обществото. 
София: Институт за изследване на близкото минало, CIELA, 438-476. 
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шансовете и рисковете за трудова заетост в светлата част на икономиката за индивиди с 

различно образование, възраст, етнос и пол в ситуация на нарастваща несигурност, на 

структурна, политическа и икономическа обществена промяна. Обясненията от 

позицията на рационалния актьор и на индивидуалните действия е само един възможен 

подход за характеризиране на стратификацията в България след 1989 г. Този подход е 

различен от конфликтния и от класовия подход към неравенствата, на които в 

дисертацията не се отделя внимание.  

 

 

 

 

 

Първа глава.Значение на пола за стратификацията 

 

Неравенството на половете е резултат от „един изцяло организиран според 

андроцентричния принцип на разделение физически и социален ред”11. Този установен 

ред се поставя под въпрос с темата за значението на пола за стратификацията. 

Същевременно проблемът за пола задълго остава изключен от изследванията на 

стратификацията в обществото. Правилото е да бъдат изключвани дейностите, 

обозначавани като неплатен труд, и категориите, които се свързват с него от 

стратификационните анализи. Феминистките изследователи социолози обръщат 

внимание на двете категории платен и неплатен труд и на полово специфичното 

разделение на труда. Карин Готчал обосновава специфичния „женски трудов 

потенциал”12. Домашният труд изисква познание, интуиция, съпричастност, търпение, 

ориентация към потребностите, отказ от търсене на отплата. За разлика от 

професионалния домашният труд предполага отсъствие на специализация и 

многообразие, свързва се с ограничена оригиналност, води до гетоизиране и 

подценяване. Домашният труд според Илона Остнер се характеризира с по-нисък 

престиж и незаплатеност, които се отразяват върху по-ниския статус на категорията 

индивиди, които са ангажирани с него, т.е. на жените13. 

                                                 
11 Бурдийо, П. 2002. Мъжкото господство, ЛИК, София,с.34. 
12 Gottschall, K. 2000. Soziale Ungleichheit und Geschlecht. Kontinuitäten und Brüche, Sackgassen und 
Erkenntnispotenziale im deutschen soziologischen Diskurs. Leske&Budrich, Opladen:157 
13 Ostner, Ilona, 1998: Soziale Ungleichheit, Ressentiment und Frauenbewegung. Eine unendliche Geschichte? 
In: Friedrichs, Jürgen, Lepsius, Rainer M., Mayer, Karl Ulrich (Hg.) Die Diagnosefähigkeit der Soziologie, 
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Комунистическият еманципационен проект включва участието на жените в 

платения труд, но запазва традиционното приписване на частното на жените и с това на 

преден план при сравнения излиза важността на стратегиите за съвместяването на 

платен и неплатен труд, които се прилагат на Изток и на Запад в Европа. Ева Крайски 

описва обществената трансформация по отношение на половия ред след 1989 като 

преминаване от „патриархален държавен социализъм” към „патриархална 

демокрация”14 (Kreisky 1996: 18). Тя обръща внимание на две обстоятелства, 

допринасящи за просъществуването на патриархата в бившите комунистически страни: 

първо, фактът, че комунистите задължават всеки да бъде част от работната сила, което 

автоматично „унищожава самата идея за равенство,” и второ, отсъствието на 

гражданско общество и „намесването на държавата” в частната сфера, което води до 

запазване на традиционните полови роли (Kreisky 1996: 12). Разделението на труда 

между половете като механизъм за възпроизвеждане на неравенствата в дисертацията 

се прилага за анализ на емпирични данни за съвременното българско общество и на 

съответстващата му социална структура, както и в сравнителен контекст.  

Теоретичните основания в дисертацията са изведени от взаимното обогатяване 

на две изследователски направления – на стратификацията и на феминизма. Джудит 

Бътлър (Бътлър 2003) аргументира във феминистката теория тезата за сътворяване и раз-

сътворяване на пола15. В рамките на феминизма е търсена спецификата на 

социологическия подход. В социологията Уест и Цимерман (West, Zimmerman 1987) 

отстояват интеракционистка теория за пола, който твори реалност16. Двете концепции 

остават обаче чужди една на друга. Конструирането на пола посредством дефинирането 

на социални „роли-дължимости”, зад които съответно стои легитимационният ресурс 

на определени норми е изследвано в българската социология от Елена Стойкова-

Доганова за социализма. Тя анализира идеологическите дискурси и социализационните 

послания в букварите от периода 1936–1990 г17 като първо учебно съдържание с две 

функции – дескриптивна под формата на предлагане на знание по отделни теми и 

                                                                                                                                                         
Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Opladen: Westdeutscher Verlag, S.383-
403.  
14 Kreisky, E. 1996. „Vom patriarchalen Staatsozialismus zur patriarchalen Demokratie. Der politische 
Systemwechsel in Osteuropa aus der Gender-Perspektive,” in: Kreisky, E. (Hrg.) Vom patriarchalen 
Staatsozialismus zur patriarchalen Demokratie, Wien.Verlag für Gesellschaftskritik, 7-23, p.18. 
15 Бътлър, Дж. 2003. Безпокойствата около родовия пол. Феминизмът и подриването на идентичността. 
Критика и хуманизъм, София. 
16 West, C., D. Zimmerman. 1987. „Doing Gender.” Gender & Society 1 (2): 125-51 
17 Елена Стойкова-Доганова. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор”, 
2007. 
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прескриптивна, състояща се в скритата нормативност Анализираните класически и 

съвременни феминистки (социологически) текстове насочват в дисертацията към 

значението на масовата култура и рекламата за възпроизвеждането на патриархалните, 

асиментрични полови роли в българското общество след 1989 г. 

На анализ са подложени реклами, разчетени спрямо традиционни сексистки 

нагласи, които се харесват и продават. Жената в подобни реклами е често в ролята на 

обект, който бива подаряван. Младостта е задължителна граница за жената, след която 

нейната годност изтича, но не и тази на мъжа. Малко примери могат да бъдат дадени с 

реклами, които провокират традиционната нагласа към съотношението на възрастта 

между партньорите, показващи грижите на бащите вместо традиционно на майките за 

техните деца. Повече от половината от анкетираните студенти – 59,4% – са съгласни с 

твърдението, че „масовата култура и рекламата показват различни модели на поведение 

за мъжете и жените”. Според голямата част от анкетираните студенти (90,6%) 

рекламите са строго диференцирани в посланията си към двата пола и едва 9,2% 

смятат, че няма разлика в рекламите и те не са насочени специално към жените или към 

мъжете. По-често се разпознават рекламите, насочени към мъже (50,7%), по-рядко, но 

достатъчно много са рекламите, предназначени за жени (38,5%)18.  

Измамността и същевременно привлекателността на масовата култура идва 

оттам, че ролевите полово диференцирани модели се изграждат за употреба в 

свободното време, сякаш в противовес на професионалния свят, но на практика 

програмират ефективно индивидуалните избори както в публичната, така и в частната 

сфера. Отношението към рекламите и масовата култура е снизходително и 

примирително като към шега, докато, за да има повече умни и неочаквани послания, е 

нужна по-информирана и взискателна аудитория и потребители, готови да 

идентифицират и загърбват образите, които ги принизяват и ограничават. В началото 

стоят разпознаването на подчиняващото индивидуалността послание и готовността за 

оттласкване от него. Но отказът от традиционните маркери на половите роли изисква 

любопитство и настойчивост в изпробването на поведение, което експериментира с 

традиционно приписваните модели на мъжественост и женственост както от страна на 

потребителите, така и от страна на създателите на рекламни образи и послания. 
                                                 
18 Изследване „Студентски нагласи към масовата култура и рекламите”, ръководено от Р.Стоилова и 
Т.Коцева. 2009. В периода 15 март – 30 март 2009 г. са анкетирани 533 студенти от осем български 
университета, три частни (НБУ, Бургаски свободен университет, Арт колеж – София) и пет държавни 
(Минно-геоложки университет, Софийски университет, Полицейска академия, УНСС и Югозападен 
университет), от които два извънстолични.  
 



 23 

Възприетото понятие за пол поставя акцента върху социално конструирания 

характер като насочващ изборите в посока на определен тип поведение, отговарящо на 

очакванията на околните за изискуемо поведение както за жените, така и за мъжете. 

Възможни са и индивидуални избори в посока на унифицирани роли и поведение, 

еднакво за двата пола. Въпросът е до каква степен възможността за избор на поведение 

функционира независимо от произхода. За социално-структурния анализ е от значение 

до каква степен индивидите с различен социален статус в обществото разполагат с 

шансове да избират между универсални и полово присъщи, изискуеми действия. Този 

анализ отличава социологическия подход в по-широкия контекст на феминистките 

изследвания. Процесът на приписване на полово присъщо поведение е анализиран 

главно спрямо разделението на труда между мъжете и жените в обществото (платен 

труд) и в семейството (неплатен труд) като централен механизъм за възпроизводство на 

неравенството, действащ посредством индивидуалните избори.  

 

Втора глава. Стратификацията – принципи и теории 

 

В стратификацията е избрана изследователската традиция на методологическия 

индивидуализъм, рационалното действие и на многомерния подход. Представени са 

основни тези на Макс Вебер и Георг Зимел. Аргументацията на метода и подхода е 

продължена с тезите на Толкът Парсънс за значението за макросоциалната общност за 

извоювания пред процесите на приписване на статус в хода на модернизация на 

обществата , за равенството, постигано като резултат от конкуренцията на пазара за 

недостигащите таланти и отчетността при достъпа до позиции в публичния сектор. 

Концепциите на Ханс-Петер Блосфелд за неравенствата в различните фази на 

индивидуалния жизнен път и на Еспинг-Андерсен за типологията на държавите в 

зависимост от начините, по които се постига намаляване на неравенствата в 

конкретното общество, насочват към развитието на стратификационните изследвания 

през последните 10 години. Концепцията на Еспинг-Андерсен е значима доколкото 

характеризира преразпределението на солидарността в триъгълника държава–пазар–

семейство и спецификите в социалистическия, либералния и консервативния модел на 

държавата. Прилагането на тази теория има ключово значение за сравнителния анализ 

на значението на пола в България в европейски контекст.  

Понятието „рационализъм” днес се нуждае от по-дълбоко разбиране и 

аргументиране. Вебер определя за „рационално” мислене и действие онази форма, 
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която съдържа идеята за професията като призвание, за посветеността на 

професионалния труд като една от най-важните съставки на капиталистическата 

култура. Професиятата допринася за стабилността на социалната структура, за 

предвидимостта на мястото, което индивидът заема в нея, и посредством това 

стабилизиране на професията се рационализира обществото. Само модерният Запад 

„познава рационалната организация на свободния труд като система” (Вебер 2004: 16).  

Рационализирането на обществото посредством възможностите за предвидимост 

на индивидуалния живот чрез придобиването и упражняването на определена професия 

отговаря на стремежа на онези, които преди 1989 г. са оценявали негативно липсата на 

разлики във възнаграждаването според образованието и резултатите от труда на тези, 

които са били ограничавани в професионално отношение поради липса на партийно 

членство или на местожителство. След 1989 г. обаче възникват други пречки пред 

устойчивостта на професионалната позиция – прекъсванията поради бременност и 

отглеждане на малки деца в семейството стават пречка пред жените, работещи във 

фирми, които се стремят към по-голяма конкурентоспособност и ефективност на 

пазара. Трудности срещат и хората над 50 години поради липса на търсени умения и 

квалификация в условията на закриване на неконкурентоспособни предприятия и 

бързото навлизане на нови технологични изисквания, на разрастване на услугите за 

сметка на свиващата се индустрия. Икономическите фактори имат нарастващо значение 

за статуса на индивида в обществото, пазарните механизми определят позиционирането 

в стратификацията.  

Възможността посредством възнаграждението за професионалната работа 

служителите да осигуряват и гарантират собствения живот и този на семейството 

придава стабилност на работата в публичния сектор. Този извод е необходим, за да 

бъде разбран по-нататък в анализа изборът, който правят жените на работа като 

държавни служители, предпочитайки заетост в публичната сфера, търсейки сигурност 

на дохода и стабилност на професионалната позиция при неизбежните прекъсвания по 

семейни причини. Изборът на жените на публичната сфера и на професии в 

администрацията е съобразен със стремежа за по-голяма сигурност на позицията и 

възможност за професионална кариера в рамките на организацията дори с цената на по-

ниско заплащане. Това води до хоризонтална диференциация по пол както при избора 

на университетска специалност, така и на пазара на труда. Внимателният прочит на 

бюрократично-рационалното управление , характеризиран от Вебер, позволява да се 
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видят по-добре причините за феминизацията на администрацията и за механизмите, 

които насочват жените по-често към публичния отколкото към частния сектор.  

На равнището на социално-конструираните образи е интересно 

характеризирането на харизматичната власт. Възможността харизматичните „епизоди” 

да „формират образи на света” (Коев 2003: 85) и да насочват индивидуалното 

поведение към вписване и стабилизаране в социалната структура и йерархии, поставя 

въпроси за днешните лидери, определяни като харизматични, защото шансовете на 

жените да бъдат възприети като лидери са ограничени, когато лидерството е 

центрирано около силови мъжки образи. Обратно, възприемането като харизматични 

на лидери, които въплъщават качества, несводими единствено до външното, до 

физическото и мъжкото, е предпоставка за повишаване на шансовете на жените да 

достигнат до позиции, определяни от образованието и компетентността. 

Парсънс обръща внимание, че постигането на модернизационно развитие по 

пътя на еволюционни преходи е възможно в степента, в която действа мотивационната 

база на социалната солидарност; постигана чрез фокусиране на културната система на 

обществото върху това, което Макс Вебер характеризира чрез „процеса на 

рационализация” (Парсънс 2005: 284). За Парсънс двете страни имат еднакво важно 

значение – конкуренцията, която осигурява напредък в зависимост от знанията и 

компетентността на индивидите и ускорява процеса на рационализиране, от една 

страна, и действието на изравняващи механизми в полза на уязвими индивиди и групи, 

от друга. Според Парсънс посоката на модернизационното развитие се измерва с 

постигането на егалитарни постижения каквото е разширяването на равенството на 

възможностите в хода на образователната революция. По този път се постига не пълно 

равенство, а „постигнато неравенство”, което замества „приписаното неравенство” в 

резултат от принадлежността по рождение към определена класа. Разширяването на 

равенството на възможностите при достъпа до качествено образование (Трета глава) и 

шансовете за равно заплащане на жените и мъжете на мениджърски позиции в частната 

и в публичната сфера (Четвърта глава) са двете измерения, в които по-нататък в 

дисертацията се оценява ролята на стратификацията за рационализиране на общество 

посредством реализиране на извоюван статус и намаляване значението на „приписване” 

на статус. Ключово значение се придава на концепцията за „равенство на 

възможностите” на политиките за изравняване на изходните, стартови позиции вместо 

на финала, където се оставя свобода за (неравно) възнаграждаване на резултатите от 

индивидуалното образование и усилия в труда.  
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Трета глава. Образователни неравенства по пол 

 

Спецификата на стратификационния анализ в отличие от изследването на 

образователните неравенства в рамките на „Социология на образованието” е в голямото 

значение, което се придава на връзката между произход и образование. След 1989 г. 

връзката произход–образование не действа по директния, изключващ начин на 

изискването на бележка за благонадеждност от кварталната организация, прилаган по 

времето на комунизма и на привилегиите за деца на активни борци против фашизма и 

капитализма19. Зависимостта на образователните постижения от произхода след 1989 г. 

действа през различните стратегии на семействата с нееднакъв образователен статус на 

родителите. Представена е теорията на Раймон Будон за първичните и вторичните 

ефекти от семейния произход върху образователните шансове на децата. Съществена е 

аргументацията, че за постигането на равенство на образователните шансове по-голяма 

роля имат факторите, свързани с родителските решения за образованието на техните 

деца в сравнение с училищната успеваемост на децата от различен социален произход. 

В българската социология до този момент не е представяна така обстойно теорията, 

нито е прилагана за изследване на първичните и вторичните ефекти от произхода за 

България.  

Колкото по-рано се взимат решенията за отделянето на децата в различни типове 

училища, толкова по-силен е ефектът на произхода върху образованието. Ранното 

попадане и оставането в училища с ниска успеваемост допринася за засилване и 

възпроизвеждане на образователните неравенства20 (Erikson and Jonson 1996). 

Образователните решения със сериозни следствия за по-нататъшното образование се 

взимат на различна възраст в различните страни. За България решението дали да се 

избере общообразователна гимназия, профилирано средно училище – техникум или 

професионално училище става на 14-15 години. За Германия този избор се прави на 10 

години и в момента широко се обсъжда реформа за отмяна на ранното разделяне на 

учениците. В България дуалистичната структура в образованието е преодоляна още 

през 1947 г., съответно всички ученици получават формално право да продължат 

                                                 
19 Вж. Бояджиева, П. 2010. Социалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през 
комунистическия режим в България, Институт за изследване на близкото минало, София. 
20 Erikson, R. and Jonsson, J. O. 1996. Explaining class inequality in education: the Swedish test case, in 
R.Erikson and J.O.Jonsson (eds.) Can education be equalized? The Swedish case in comparative perspective, 
Stockholm: Westview. Press, pp 1-63. 
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образованието си във висше училище независимо от типа на завършеното средно 

образование21 (Миленкова 2009: 228). Фактическото разделение обаче между елитни и 

непрестижни професионални гимназии се запазва и до днес. Средният успех в 

профилираните гимназии за 2009 г. по български и литература е 5,31, съответно в 

професионалните гимназии е 3,90. Средната продължителност на образование на 

родителите на учениците в общообразователните училища е 14,2 години, но е по-кратка 

(13,1 години) за родителите на ученици в професионалните училища22. Статистически 

значима е връзката на типа училище с материалното благосъстояние, с индекса на 

икономическия, социалния и културния статус на семейството (Таблица 4)23. 

Професионалното образование в сегашния му вид затвърждава възпроизвеждането на 

неравенствата в академичните постижения посредством образователните институции. В 

професионалните училища преобладават момчетата, подбрани са със сравнително 

по-нисък произход, нерядко са свръхпредставени по етнически признак. 

След 1989 г. в България започва процес на експанзия и на масовизиране на 

висшето образование, но и на увеличение на образователните неравенства. За да се 

установи какво е значението на пола за двата процеса, в дисертацията е 

характеризирано вертикалното измерение на образованието, съответно на процесите, 

които протичат на равнището на трите степени на образование – основно, средно и 

висше. Момичетата в България, които рано напускат училище, за разлика от повечето 

европейски страни се изравняват и започват леко да надвишават като дял момчетата 

през 2005 г. През 2009 г. делът на ранно отпадащите ученици намалява на 14,7%, но 

момичетата продължават да надвишават момчетата в тази негативна тенденция (13,7% 

момчетата, 15,8% момичетата)24. Причините са в традиционните общности, в които 

момичетата напускат рано училище, грижат се за по-малки братя и сестри, самите те 

раждат в ранна възраст своите деца.  

Висшето образование в България след 1989 г. се масовизира – от по-малко от 5% 

през 1960/1961 г. до 29% през 2007/2008 г25. Тенденцията е на преминаване от 

елитарно, затворено, към експанзия на висшето образование. Зависимостта на шанса да 

се достигне до по-висше образование от образованието на родителите обаче 

продължава да е твърде съществена. Най-значително е влиянието на произхода по 

                                                 
21 Миленкова, В. Българското училище във фокуса на неравенствата, 2009 
22 Източник: ПИЗА 2006 
23 Номерацията на таблиците съответства на номерацията в дисертацията. 
24 Евростат, последно влизане 23.07.2011. 
25 Образование в РБългария, Национален статистически институт, С, 2008,с.106. 
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отношение на достъпа до висше образование (23 пункта), следвана от достъпа до 

средно образование (20 пункта) (Tаблица 11). Шансът да се достигне до висше 

образование при основно образование на бащата е малък (4 пункта). Обратно, шансът е 

най-голям за достигане до висше образование ако родителите са със същото 

образование. При нарастване на образованието на родителите нарастват 

образователните шансове на децата. Тази тенденция е в сила за всички степени на 

образование и публичното й артикулиране би подпомогнало политики, които разчитат 

на рационални аргументи за своя успех. 

Критерият за ефективна политика от страна на държавата изисква засегнатите 

индивиди да са удовлетворени от реформите и да ги приемат с консенсус. Критичният 

момент за оценяване на политиките в образованието от перспективата на рационалното 

действие е въпросът доколко се гарантира индивидуалното право на свободен избор и 

доколко публично релевантните решения се вземат в зависимост от индивидуалните 

предпочитания и желания. Обратното би означавало, че на хората се гледа единствено 

като на пасивни агенти на решенията, вземани от институциите. 

При съпоставка между образователния статус на родителите и на децата в 

България след 1989 г. се констатира, че шансовете за възходяща междупоколенческа 

мобилност са по-високи за жените отколкото за мъжете. При сравнение с Унгария се 

констатират по-високи стойности на възходящата мобилност и за мъжете, и за жените в 

България. В България през последните години е по-ясно изразена в сравнение с 

Унгария и Румъния обаче нисходящата мобилност , съответно малко-по-слабо изразена 

при жените в сравнение с мъжете (12% при жените, 16% при мъжете) (Тaблица 7). 

Според този показател жените бележат по-добра тенденция за възходяща 

образователна мобилност в сравнение с мъжете.  

Резултатите показват, че е погрешно масово споделеното очакване, че връзката 

между произход и образование е несъществена. Масовите заблуди водят до бавното 

провеждане на политики, които имат потенциал да увеличат индивидуалните ресурси 

за достъпа до образование. Законът за кредитиране на студентите и докторантите в 

България е анализиран като изследване на случай в законодателството и в съпоставка 

със законите за въвеждане на студентските такси, имащи отношение към частното 

съфинансиране на висшето образование в Германия. Като причини за забавянето (за 

първи път е внесен за обсъждане в НС през 1997 и е приет през 2010 г.) на Закона в 

България са идентифицирани ниското обществено доверие като форма на социален 

капитал, чието отсъствие снижава капацитета на макросоциалната общност и на 
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индивидите да действат солидарно26. По-нататък е характеризирана липсата на 

съответствие между идеологическия профил на политическите партии, представени в 

българския парламент и отстояваната в парламентарните дебати позиция по Закона, 

както и отсъствието на разбирателство и диалог между институциите, отговорни за 

прилагането на Закона. В резултат дори и гласувана в парламента правната норма, 

която е насочена към увеличаване на достъпа до ресурси от страна на индивидите, с 

потенциал за намаляване на значението на произхода за образователните постижения , 

тя функционира твърде бавно като стабилна основа, която да насочва индивидуалното 

поведение в посока на избор на качествено висше образование, независимо от 

социалния произход.  

Жените имат по-добри резултати в образованието, квоти гарантират паритета по 

пол при конкурсите за елитни училища и университетски специалности в полза на 

мъжете, възходящата образователна мобилност е по-силно изразена при жените 

отколкото при мъжете, но на пазара на труда жените се позиционират по-ниско от 

мъжете. Защо? 

 

Четвърта глава. Неравенства на пазара на труда по пол 
 

Неравенството на половете на пазара на труда в дисертацията се характеризира 

като организация на професионалния труд, поставяща жените в по-неизгодна позиция в 

перспективни професии в частния сектор; през изтъкване на механизмите, по които 

полът ограничава професионалното израстване на жените главно посредством 

възможностите (невъзможността) за стратегии за съчетаване на платен и неплатен труд 

и се измерва чрез логистични регресии, които показват запазването на статистическата 

значимост на пола при контролиране за образованието. В анализа резултатите за България 

са съпоставени с други европейски страни. Навсякъде в емпиричния анализ водещ е 

полът при контролиране на други индивидуални характеристики като възраст, етнос и 

на социален произход (образование на родителите). В отделни сравнения са взети 

предвид само жените, за да се оцени размерът на вътрешното неравенство сред тях и 

приносът на семейството и възрастта на децата върху социопрофесионалния статус на 

жените. 

                                                 
26 Coleman, J., S. 1990. Equality and Achievement in Education. Boulder, CO: Westview Press. 
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Няколко измерения на неравенствата в заетостта са изследвани като значими за 

социопрофесионалния статус на жените – вид на трудовия договор (самонаетост 

спрямо работа на трудов договор, работа на договор спрямо работа без трудов договор), 

заемане на мениджърска позиция27.  

Жените по-рядко работят на временен трудов договор или без договор в 

сравнение с мъжете. Висшето образование допринася в значителна степен за работата 

на безсрочен трудов договор, също така семейната хомогамия, съвпадението на 

образователните статуси в двойката. Съвместният живот (семейството) увеличава 

шанса за работа на безсрочен трудов договор. Негативно е влиянието на етноса – по-

силно изразено за ромския етнос и по-слабо за турския при шанса за постоянен трудов 

договор. 

Зависимостта на позицията на пазара на труда от образованието в 

България е по-силно изразена в сравнение с Германия. Ако на завръщане на същата 

работа след прекъсване за раждане и отглеждане на малко дете в България разчитат 

21,4% от жените с основно образование, те са 53,8% в Източна Германия и 75% от 

жените в Западна Германия (Таблица 16). По-висок е и делът на жените с висше 

образование, които разчитат да се върнат на същото работно място след прекъсване за 

раждане и отглеждане на малко дете в Германия в сравнение с България. 

Връзката между пола и самонаетостта е значима, но отрицателна за жените. 

Жените по-рядко са самонаети от мъжете. Етносът, обратно, допринася за шанса за 

самонаетост – принадлежността към турския етнос увеличава шанса за самонаетост 

вместо за работа на трудов договор. Лицата е по-вероятно да са самонаети, ако бащите 

им са без образование. Образованието на бащата и статусът като самонает на 

респондентите са в отрицателна зависимост. За бащите със средно образование е по–

малко вероятно децата им да са самонаети в сравнение с бащи, които са без 

образование. Взаимовръзката между статуса на самонает с ниско образование на 

респондента позволява самонаетостта да се определи като показател за процесите на 

по-голяма несигурност на пазара на труда вместо като резултат от самостоятелен избор 

в посока на по-висока възвръщаемост за ценена на пазара на труда професия и 

квалификация. По-ниската представеност на жените като самонаети говори за  

                                                 
27 Емпиричният анализ в тази глава е върху сравнителното европейско изследване „Взаимоотношения 
между половете и поколенията”(2004). За България са интервюирани 12 000 лица (Прил.1). 
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съзнателното търсене на джендър специфична стратегия, в полза на по-сигурна 

професионална позиция. 

По отношение на риска да се работи без трудов договор той е най-голям по 

отношение на фактора „възраст” – най-младите, навлизащи на пазара на труда, избрани 

за референтна категория са с най-голям риск за работа без трудов договор (Таблица 18). 

Началото на трудовата кариера за жените е още по-трудно при очакванията към тях в 

рамките на семейството да поемат грижата за отглеждане на децата затова те се стремят 

да си намерят работа на постоянен трудов договор. 

Най-силният предиктор за заемане на ръководна длъжност е образованието. С 

нарастването му се повишава шансът за заемане на ръководна позиция и той е най-

висок за хората с висше образование. Жените по-рядко достигат до ръководен статус 

при равни други условия, включително при висше образование. Шансът за заемане на 

мениджърска позиция е по-нисък за жените в сравнение с мъжете при 

контролиране за образованието и възрастта. 

Посредством дейностен подход в дисертацията е анализирано разпределението 

на платения и неплатения труд между жените и мъжете в семейството. Сравнявани са 

различни национални подизвадки, които характеризират различен институционален 

контекст съответно на посткомунистическата трансформация (България, Унгария) и на 

модерни западноевропейски държави (Германия, Франция). Разграничаването на 

жените по степен на образование в сравнителни изследвания позволява да се прецени 

доколко ниското образование има негативен ефект върху социопрофесионалия статус 

на жените. Само върху националната българска извадка е проведен анализ, който 

специфицира значението на ромския етнос върху статуса на жените.  

Както домашният труд, така и грижата за децата са извънредно силно 

феминизирани и в България, и в Германия (Таблица 22). Разпределението на 

грижите за децата е малко по-равномерно разпределена, отколкото извършването на 

домашния труд. (Таблица 23). Значими статистически вариации между групите се 

наблюдават вътре в категорията на жените повече отколкото при мъжете 

(Таблица 24). За жените шансът да поделят работата за дома зависи повече от техния 

статус в заетостта; ако са трудово заети, вършат по-малко за дома (при мъжете такава 

зависимост не се наблюдава); възрастта на децата – грижите за семейството и дома са 

по-неравномерно разпределени, когато в семейството се отглежда дете. С порастване на 

децата силата на измереното неравенство между половете намалява, но не изчезва. При 

мъжете не се наблюдава статистически значима връзка между отглеждането на дете в 
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семейството и шанса да вършат повече домашен труд. Семейният статус има 

различно значение за двата пола. За мъжете означава извършване на по-малко 

домашен труд. Обратно е при жените, при които се наблюдава положителна 

статистически значима вероятност да извършват повече домашен труд като 

семейни в сравнение със статуса на несемейни. 

При контролиране на останалите фактори за достъп до институционална дневна 

грижа за деца като пол, възраст на респондента и на децата, образование, семеен статус, 

хомогамия, трудов статус ромският етнос оказва негативен ефект върху шанса за 

ползване на целодневни институционални грижи за деца. За турския етнос не се 

констатира депривация по отношение на мнозинствения български етнос в посоченото 

отношение. Имайки предвид, че ефектите на ромския произход върху трудовата заетост 

са много по-високи в сравнение с тези, измерени за достъпа до институционални детски 

грижи, означава, че достъпът до дневни грижи за деца не е единственото обяснение за 

по-ниската ромска трудова заетост, но има своето значение. Причини за по-малката 

представеност на ромските деца в дневните институционални грижи могат да са както 

традиционни семейни ценности, наличието на етнически специфични модели на грижи 

за децата, така и дискриминация от страна на мнозинствения етнос при подбора на 

децата в целодневните градини.  

Стратегиите за съвместяване на платен и неплатен труд от жените в 

България включват избор на по-сигурна работа с постоянен трудов договор, по-

често в публичния сектор. В Западна Германия за разлика от България и от 

източните провинции жените участват в платения труд с почасова заетост и с по-

гъвкави форми на труд с цел постигането главно на допълнителен доход за 

семейството след създаването на семейство и раждането на дете. Жените с висше 

образование в Германия в по-голяма степен от същата категория жени в България могат 

да споделят извършването на домашната работа със съпрузите си. Използването на 

комбинация от институционални грижи и грижи от страна на разширеното семейство за 

отглеждането на деца до 7 години е общо за Германия и България.  

За двата пола в България се констатира превръщане на образованието в 

основно измерение на стратификацията. Участието на жените с висше образование 

на пазара на труда не се различава в България и Унгария (Таблица 28). Ниското 

образование обаче е пречка пред заетостта и в двете страни. Жените и в двете страни не 

могат да избегнат двойното бреме на платения и неплатен труд при контролиране за 

образованието. Ниското образование на партньора води до намаляване на шанса за 



 33 

платена заетост на жените. Ефектът на акумулиране в семейството на изключеност 

в ниските равнища на стратификация е сходен за двете страни. Като цяло двете 

страни показват повече сходства отколкото различия. В двете страни ниските 

образователни слоеве имат по-малки шансове да са в заетостта и се наблюдава 

социално затваряне. Ниският статус на бащата влияе негативно върху шансовете на 

дъщерите да са в сферата на заетостта. Социалното затваряне и възпроизвеждането на 

изключеност през поколенията увеличава социалните дистанции в обществото.  

Вероятността за жените да извършват по-голямата част от дейностите в дома в 

България нараства при ниско образование на бащата, в Унгария намалява при високо 

образование на съпруга (Таблица 29). Последното е важно за намаляване на 

неравенството между половете в семейството и в обществото.  

Стратегиите, използвани от жените в България за съвместяване на платен труд и 

грижа за децата, водят до значителна хоризонтална и вертикална сегрегация в платения 

труд по пол. Решенията, които жените взимат на микроравнище по повод на 

раждането и отглеждането на деца в семейството, се отразяват върху структурата 

на заетостта на макроравнище. Дълбочинните интервюта с жени програмистки, 

работещи в софтуерни фирми в частния сектор, разкриват липсата на свободно време за 

непрекъснато учене и самоусъвършенстване, необходимостта от синхронизиране с 

пространствено разпръснати проекти и екипи в отдалечени часови пояси на света, но и 

с работното време на детските градини, отсъствието на фирмени семейни политики 

като причини за ниската представеност на семейните жени с деца сред програмистите. 

Този извод разбулва джендър стереотипи, споделени от интервюираните за причините 

жените да са по-слабо представени в професионалната група, „жените не искат да учат 

езици за програмиране”, „не желаят да работят с компютри и да мълчат по цял ден”. 

Различните стратегии на жените за съвместяване на платения и неплатен 

труд водят до възпроизвеждане на неравенството в доходите на мъжете и жените, 

което е най-голямо в средата на трудовата кариера. Жените и мъжете в средата на 

живота си взимат различни решения по отношение на платения труд и това се отразява 

на равнището на техните доходи. Най-силно значение за подоходното неравенство по 

пол има човешкият капитал, характеристиките на работното място, особено добре са 

изразени различията в заплащането между частния и публичния сектор, хоризонталната 

и вертикалната сегрегация на пазара на труда по пол. Хората, които работят в по-

голяма фирма на постоянен трудов договор, където има синдикална организация, са с 

по-голям шанс да получават по-висок средномесечен доход. Наличието на синдикална 
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организация обаче допринася в по-голяма степен за повишаване на доходите на мъжете 

в сравнение с тези на жените. 

 

Пета глава. Институционални политики за равенство на половете 

Държавата влияе върху намаляване на неравенствата в обществото главно 

посредством подпомагане на слоевете от социалното дъно с широк спектър от 

механизми като данъчна, здравноосигурителна, пенсионна и семейна политика. 

Продължава да съществува ясна разграничителна линия между ролята на 

държавата в Централна и Източна, от една страна, и Западна Европа, от друга. 

По-конкретното групиране, давано в литературата, по близост отнася България към 

„посткомунистическия европейски тип”28, в който попадат източно- и 

централноевропейските страни – България, Словакия, Полша, Хърватска, Чехия, 

Унгария. Функционирането на държавата запазва редица характеристики на 

консервативния и на социалдемократическия тип въпреки ясно изразената тенденция 

след 1989 г. на намаляване на универсалното подпомагане и на засилване на целевото 

подпомагане главно на уязвими групи от дъното на социалната стратификация. В 

България е най-ниският дял на преценяващите шансовете за първа работа като добра на 

млади хора с основно и по-ниско образование – едва 6,8%. Ниски са търсенето и 

конкурентоспособността на хората с ниско образование в България, но и в останалите 

посткомунистически страни. На другия полюс са младите хора с висше образование. 

Значението на висшето образование в Централна и Източна Европа повишава 

шансовете за първа работа, но в по-малка степен в сравнение със старите страни 

членки на ЕС – Финландия – 62%, Германия – 40%, Великобритания – 43% . 

Преценяващите шансовете за работа на младите хора с висше образование като добри 

се подреждат в следната последователност в рамките на бившите комунистически 

страни – Полша 32%, Естония 24%, България 20%, Унгария 17%. (Таблица 42)29. 

Културата на социалната държавата обаче е сходна за европейските страни, 

без да следва разделението посткомунистически–западноевропейски страни. Общо 

споделено е очакването за отговорност на държавата да осигурява достатъчно 

възможности за грижи за децата на работещите родители (Таблица 43). Значимостта 

при жените е малко по-висока в сравнение с мъжете. Най-голяма подкрепа на 

                                                 
28 Fenger, H. J M. 2008. Central and Eastern European Welfare Regimes in Transition. Aleksanteri conference: 
Helsinki (2008, December 09). 
29 Европейско социално изследване (III та и IV та вълна, 2006, 2009). 
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твърдението, че е отговорност на държавата да осигурява достатъчно възможности за 

грижи за децата на работещите родители (над 90%) има във Финландия, Естония, 

Испания, Унгария. България е съвсем близо до границата на групата с най-високи 

очаквания към държавата. За България очакванията за подкрепа към държавата са 

високи и съответстват на социалдемократическия тип държава според класификацията 

на Еспинг-Андерсен. 

Бившите социалистически страни обаче показват значително по-малка 

удовлетвореност от държавата по отношение на възможностите за съвместяване 

на работа и семейство в сравнение със западноевропейските страни – България 

39,4%, Естония – 47,3%, Унгария – 17,6%. Положителните оценки са най-високи във 

Финландия – 68,5%, Германия 57,1% и Испания – 59,1% (Таблица 44). По-ниската 

удовлетвореност е поради недостига на детски градини, поради ниския размер на 

детските надбавки и отсъствието на гъвкави форми на заетост, на възможности за 

работа на непълен работен ден, които се предлагат по-ограничено в сравнение със 

страните от Западна Европа. 

В дисертацията са идентифицирани различни политики, които целят 

насочването към рационални избори в посока на намаляване на сивия сектор, който 

води до по-малка събираемост на данъците и до по-голяма уязвимост на 

нискостатусните групи на пазара на труда. Въвеждането през 2002 г. на изискването за 

регистриране на трудовите договори и за плащането на осигуровки спрямо конкретната 

професионална дейност довежда до значително повишаване на регистрираните доходи. 

Зависимостта на размера на изплащаните обезщетения за раждане и отглеждане на дете 

от получавания доход в предходния период води до това, че жените, работещи без 

трудов договор, са по-малко от мъжете. Жените с високо образование получават по-

високо обезщетение, което съответно прави възможно решението в полза на по-дълго 

оставане в дома и грижи за детето. Разбира се при обмислянето на този вариант рискът 

от депрофесионализация може да играе противоположна роля и да аргументира по-

ранното връщане в заетостта на жените с високо образование, ако са налице 

възможности за гъвкава заетост и за баланс на работа и семейство. Гаранция за 

ефективното функциониране на политиките е съответствието им на мотивацията 

на рационалните актъори – жени и мъже. За да може обаче повече семейства да се 

ползват от родителския отпуск преди рационалната калкулация в семейството 

затова кой от двамата родители в кой период ползва този отпуск, е необходимо 

ценностното възприемане като равностойни, полово неутрални и универсални на 
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грижите за децата, което означава възприемането на по-егалитарни и либерални 

избори като възможни за двамата родители. 

Държавата има и отговорността да бъде гарант на човешките права и на 

равенството пред закона. Неспазването на принципа на равенство пред закона поставя 

ограничения пред достъпа до ресурси, на които може да се разчита за участие в 

разделението на труда, но и при избора на роли и репертоар, чрез които да се изявява 

идентичността. Следвайки това разбиране, в дисертацията е характеризирана 

дискриминацията и нейните форми, преки и непреки. Формите на непряка 

дискриминация изискват повече изследователски усилия, за да бъдат направени видими 

и избягвани като съзнателен избор на индивидите, зачитащи както своето, така и 

достойнството на другите, както своите, така и правата на другите. 

Мъжете по-често от жените и по-ниско образованите по-често от високо 

образованите биха подкрепили ограничаването на достъпа на жените до работа в 

условията на криза. В България различието в посоченото мнение между мъжете и 

жените е много съществено, а така също и между високо образованите жени и високо 

образованите мъже. Дори високо образованите мъже в България са твърде малко в 

подкрепата на по-егалитарното и зачитащо правата на всеки човек мнение, че всеки има 

еднакъв достъп до работа независимо от пола. Всичко това показва, че за да се 

предоговори половият ред са необходими както еманципирани жени, така и 

критична маса от най-напред високо образовани мъже, склонни да поделят това, 

което традицията им дава по право – работните места в платения труд и 

неучастието в неплатения, домашен труд. 
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Заключение 

 

От перспективата на концепцията за социалния пол, който твори реалност, 

търсените обяснения в дисертацията са положени в интерпретативната рамка на 

рационалното действие и на индивидуалните избори в контекста на българското 

общество след 1989 г. Културните модели, въплътени в образците на съвременната 

масова култура и рекламите, утвърждават образа на успешния мъж като физически 

силен, лишен от емоции и слабости, защитник и пазител на слабите жени, определящ 

себе си чрез дефинитивно разграничаване от жените и женското. На така поднесения 

мъжки образ съответства образът на щастливата от традиционния полов ред жена, 

която се опиянява от чистия дъх на прането, гладката кожа на бебето и златните ръце 

на пластичния хирург. Двата образа, разбира с,е са гротескни, затова биват поднасяни 

като на шега, но съдържанието им е допълващо се и в линията на патриархалната 

традиция. Полово специфичните послания се разпознават категорично от анкетираните 

студенти, които твърдят, че рекламите са строго диференцирани по пол. Потвърждава 

се Хипотеза 1: „Посланията в рекламите и в масовата култура са полово 

диференцирани и водят до ограничаване на мислимите алтернативи за избор на 

поведение пред жените и пред мъжете”. 

Социално-структурният контекст се задава от водещото значение на 

образованието за позициите на пазара на труда и за статуса на индивида в обществото 

след 1989 г. Това налага ясно да се откроят причините и процесите, водещи до 

увеличаване на образователните неравенства през влиянието на социалния произход за 

достъпа до образование, както и за характеризиране на половото измерение на всяко 

равнище на вертикалната структура по образование – основно, средно, висше. 

Момичетата от семейства на родители без образование имат по-малки шансове от 

момчетата да останат по-дълго в образованието в ниските образователни равнища. Тази 

тенденция се наблюдава в България и в Румъния, но не и в другите европейски страни, 

където момчетата които рано отпадат от училище, са повече от момичетата. Причината 

за по-големият дял момичета, които ранно отпадат от училище е запазването на 

традиционните, патриархални семейни модели в семействата без образование, които 

подчиняват момичетата от ранна възраст на грижи за децата в семейството – най-

напред за братя и сестри, а после и за своите деца. Този извод отхвърля първото 

допускане в Хипотеза 2: „Момичетата и момчетата, произхождащи от семейство без 
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образование, са изправени пред еднакъв риск да не продължат в по-висока степен на 

образование”. Взаимната зависимост между социален произход, образователни 

шансове, от една страна, и пол, от друга, води до трайна изключеност на ромските 

момичета от избори, встрани от патриархалната принуда и маргиналната позиция в 

семейството и в обществото.  

Образователните политики следва да отчитат мотивацията, несигурността и 

рисковете пред семействата с по-кратка образователна традиция, за да ги мотивират за 

по-продължително оставане на децата в образованието. Емпирично установеният факт 

в дисертацията, че и най-малкото повишаване на образованието води до увеличаване на 

шансовете за намиране на работа, допринася за аргументиране на възгледа за 

образованието като носещо индивидуални предимства и за мотивиране на по-дългото 

оставане в училище. Друга група зависимости обаче не благоприятства рационалния 

избор в полза на по-продължително образование на децата от семейства без 

образование. Негативното влияние на етноса върху шансовете за работа при равни 

други условия, както и по-малките шансове на хората с ниско образование изобщо за 

работа на безсрочен трудов договор и в светлата част на икономиката не са от полза за 

решения в посока на по-дългото оставане на децата от семейства без образование в 

училище.  

Въпреки че формално не съществуват разделения в средното образование, които 

да не позволяват продължаването до най-високата степен и придобиването на висше 

образование, реално изборът на професионално училище отклонява младите хора от 

възможността за достигане до най-високите образователни степени. Потвърждава се 

второто допускане в Хипотеза 2: „Диверсифицирането и масовизирането на средното и 

висшето образование, отпадането на привилегиите не води до изчезване на значението 

на произхода и пола върху достъпа до образование”. Професионалните училища в 

сегашния им вид не гарантират добра професионална реализация, генерират 

изключеност по линия на селектирането на повече момчета с ниска успеваемост и с 

повишено присъствие на момчета от ромския етнос. Това са двете неперспективни 

алтернативи за децата от семейства без образование – ранно отпадане от училище, в 

тази тенденция превес имат момичетата, и посещаване на професионални училища с 

ниска успеваемост, предимно от момчетата.  

Запазва се превесът и по-добрите шансове на момичетата в средните 

училища с подбор на входа, определяни като елитни, както и в университетски 

специалности с голям брой кандидати. Аргументирането на тази унаследена от 
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времето на комунизма привилегия изглежда съмнителна днес, след като не се 

прилагат балансиращи механизми, които да компенсират негативните ефекти 

върху професионалното израстване на жените от съвместяването на платен и 

неплатен труд след излизане от сферата на образование. Изследването на половите 

различия по образователни дисциплини, на ефектите от предпочитанието на жените 

към социалните и хуманитарните науки за последващото феминизиране на тези 

професии и за по-ниското им заплащане е важна бъдеща задача. В дисертацията е 

характеризирана професионалната реализация на жени с диплома от природни 

(математика) и инженерни науки (информационни технологии) като програмисти в 

софтуерни фирми. 

Потвърждава се Хипотеза 3: „Причините за хоризонталната сегрегация по пол 

на пазара на труда за програмисти не се коренят в природна предопределеност (липса 

на влечение на жените към техниката) и липсваща компетентност на жените (за работа 

с езици за програмиране).” Ограниченията на практикуването на професията в 

институционална среда, която затруднява съвместяването на работа и семейство, 

отклонява жените-майки от работа в проспериращи частни компании, доказват 

дълбочинните интервютата с жени-програмистки, майки на малки деца. Балансът 

между работа и семейство води жените по-често до избора на учителската професия, 

отколкото на програмисти в частни софтуерни фирми. Количествените методи за 

работа с индивидуални данни също показват, че отглеждането на малки деца в 

семейството влияе върху изборите на жените в труда. Рационалният актьор-жена 

ориентира своите избори на пазара на труда в по-голяма степен от мъжете според 

възможностите на институционалната инфраструктура на държавата и на 

фирмата, предоставящи или не възможности за грижа за децата на работещите 

родители. Затова неравенството между половете намалява в степента, в която 

семейните политики правят възможни унифицираните стратегии за съчетаване на 

платен и неплатен труд за жените и мъжете. В същата посока въздейства и промяната 

на нормативните очаквания, когато те допускат уеднаквяване на извършването от 

двамата родители на дейностите за дома и децата. Анализът на рекламите и масовата 

култура обаче не будят засега големи очаквания, че сексистките модели скоро ще 

отстъпят място на образите, играещи и сменящи традиционните полови роли. Все пак 

нагласите на студентите показват преразглеждане на нормативни очаквания. Младите 

мъже изразяват готовност да се грижат за децата си, отказвайки автоматично майката 

да е по-добрият родител в случай на развод. По този пункт по-скоро студентките са 
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тези, които не променят мнението си, че след развод децата трябва да остават при 

майката. 

Високото образование на съпруга (в собственото семейство) и на бащата (от 

родителското семейство, показател за значението на социалния произход) са 

анализирани в дисертацията, за да се очертае единият полюс, където се очаква, че 

жените могат да разчитат на повече подкрепа в семейството за избора на професия и 

заетост, както и за поделяне на домашния труд. Другата полярна ситуация означава 

оставане в лоното на традиционното, наложеното, където властта се упражнява не само 

от мъжете над жените, но и от по-възрастните (включително жените в семейството) към 

по-младите (жени) в семейството. Този извод потвърждава Хипотеза 4: „При висок 

социален статус в обществото зависимостта на изборите на жените от пола намалява”. 

Повече индивидуални ресурси, по-висок семеен произход водят до намаляване на 

значението на пола в горния край на социалната стратификация и съответно до 

изключеност при акумулиране на повече от една депривираща характеристика, 

добавена към пола. Разликите в образованието стават рисков фактор, увеличава се 

неравенството между жените например спрямо шанса за завръщане на работа след 

раждане и отглеждане на дете в семейството в зависимост от образованието. Същият 

риск от прекъсване на работа по семейни причини не стои пред мъжете със семейство и 

малки деца. 

Анализът доказва наличието на разлики в заплащането между мъжете и 

жените в рамките на едно и също образователно ниво и в една и съща 

биографична фаза. Потвърждава се първата част на Хипотеза 5. Най-големи са 

разликите в заплащането в средата на живота, когато отглеждането на малки деца в 

най-голяма степен изискват баланс между работа и семейство. В добавка към това идва 

нееднаквото значение на икономическото развитие за жените с високо и с ниско 

образование. Растежът в икономиката се отразява нееднакво върху подоходните 

неравенства на върха и на дъното на стратификацията. Ако във фаза на икономически 

растеж намаляват подоходните неравенства между жените и мъжете на високи 

ръководни позиции, то неравенствата сред необразованите социални слоеве нарастват и 

жените получават още по-малко от мъжете.  

Не се потвърждава втората част от Хипотеза 5: „Жените имат по-добри шансове 

за равно заплащане с мъжете на най-високите позиции в публичната сфера в сравнение 

с частната сфера”. По-малките различия между заплащането на мъжете и жените от 

високата средна класа в частната сфера в сравнение с публичната показва, че бизнесът е 
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по-успешен в подбора на най-подготвените за най-ценените в организацията позиции и 

за елиминиране на традиционните стереотипи за жените ръководители. Обратно, 

негативното значение на женския пол се запазва в по-голяма степен при достъпа до 

най-високите позиции в публичната сфера, независимо от феминизацията на средните 

йерархични равнища в нея и по-добрите шансове за жените да бъдат по-високо 

заплатени от мъжете на по-ниските йерархични равнища. 

Потвърждава се Хипотеза 6: „В посткомунистическите страни, в т.ч. в България, 

не е постигнато по-голямо равенство между половете в сравнение със старите страни 

членки на ЕС. България показва по-голяма близост до централноевропейски 

посткомунистически страни, отколкото разлики”. Неравенството между жените и 

мъжете в българското общество се възпроизвежда поради приписването на неплатения 

(домашен) труд на жените. Пълното интегриране на жените в платения труд, липсата на 

почасова и други форми на гъвкава заетост, както и голямата натовареност с домашен 

труд, усилва неравенството между половете в България и в Унгария.  

Грижата за семейството и децата остава силно зависими в България от пола, при 

това независимо от образованието на жените. За разлика от Германия, където високо 

образованите жени успяват да поделят по-добре домашния труд в семейството в 

сравнение с по-ниско образованите жени, в България и високото образование не е 

гаранция за избягване на неподелената отговорност за неплатения труд в дома. При 

това в България работата на пълен работен ден продължава да е норма за разлика от 

Германия, където почасовата заетост е силно разпространена сред жените.  

Промените след 1989 г. в обхвата, функциите и капацитета на държавата да 

преразпределя и изравнява индивидуалните жизнени шансове представляват 

значително предизвикателство за индивидите с различна необходимост, но и 

възможност да се еманципират от държавата. Дисертационното изследване оспорва 

заблудата, че няма нужда от държава и че всяка намеса на държавата е комунизъм, че 

държавна намеса и индивидуална инициатива са несводими една с друга. По 

отношение на взаимодействието между пазар, индивид (семейство) и държава България 

стои по-близо до европейските посткомунистически страни от Централна и Източна 

Европа отколкото до западноевропейските страни. Между България и Унгария се 

констатират значително повече прилики, отколкото разлики по отношение на 

значението на пола за стратификацията. 

Изследването на множествената изключеност, на натрупването на депривация по 

линия на пола, класата и етноса се нуждае от по-нататъшни международни сравнения, 
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за да се отговори на търсенето на по-сполучливи политики в сравнение с провежданите 

през изминалите 20 години за интеграция на жените от ромския етнос към 

образованието, към труда и за приобщаване към по-егалитарни семейни модели. 

Множествената изключеност освен в комбинацията „пол и етнос” в дисертацията е 

осветлена и като „пол и възраст”. По-възрастните поколения са сравнително по-скъпи 

за работодателите, ако се има предвид изплащането на добавки за прослужени години 

към заплатата, вместо отчитането единствено на резултатите от конкретната работа. 

Отмяната (през 2007 г.) на преносимостта на трудовия стаж при определени условия, 

съответно релативирането на възможността за получаване на добавка към заплатата на 

работещите за прослужено време в зависимост от прилагането на професионалната 

квалификация на новото работно място, позволява на работодателя да прецени дали 

при ново назначение ще изплаща възнаграждение на служителя за прослужено време. 

За жените депривацията по линия на възрастта се засилва от негативните образи, 

предписващи поведение в зависимост от пола. Женската годност сякаш е с по-къс срок 

и това е заблуда, която упорито се налага от масовата култура, рекламите и медиите и 

противоречи на увереността, че равенството между половете е отдавна постигната 

ценност. Множествената изключеност е характеризирана както на страната на 

предлагането – жените сами се насочват към по-неперспективни професионални 

позиции, така и на страната на работодателите, като селекция, подчинена на негативни 

стереотипи спрямо жените.  
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Справка за приносите в дисертацията 
 

1. Формулирана е цялостна теоретична рамка за изследване на 

значението на социалния пол за стратификацията, която включва микро-, мезо- 

и макроравнището на обществото. Изборът на индивидуални действия 

(микронивото) е показан като зависещ от институционалната среда 

(политиките на държавата) и от културата в българския контекст (макрониво), 

както и от нормите, споделяни в конкретна общност, чрез проследяване 

значението на етноса и на професионалните шансове на жените на фирмено 

равнище (мезониво).  

2. Изборът на съвместяване на две изследователски традиции – на 

стратификацията и на феминизма, обогатява социологическия подход към 

изследванията на пола. Тезите на феминизма за пола като социално 

конструиран и на социологическия-интеракционистки подход за пола, който 

твори реалност, са приложени в интерпретативната рамка на рационалното 

действие и на индивидуалните действия-избори. Прилагането на подхода на 

методологическия индивидуализъм прави видими неравенства между 

половете, които са невидими в класовата перспектива (Първа глава). 

3. Принос към съществуващото знание е разграничаването на 

принципите за „равенство на възможностите” и за меритократичност и 

характеризиране на тяхното значение за намаляване на влиянието на 

произхода за достъпа до качествено образование и за засилване на 

зависимостта на възнагражденията от резултатите от труда. Експлицирани са 

рационални аргументи за по-продължително оставане в училище на децата от 

семейства без образование. Показано е как минималното увеличение на 

образованието на родителите допринася за увеличаване на образователните 

шансове на децата; как дори най-малкото подобряване в нивото на 

образование повишава шанса за работа с договор в светлата част на 

икономиката (Трета глава, с.123, с.166). 

4. Принос, който има значение за формулиране на ново знание, е 

обвързването на теоретично формулирани социални индикатори с 

установяването на емпирични закономерности-регулярности, показващи 

значението на пола за стратификацията в национален и в сравнителен 
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европейски контекст. Характеризирано е значението на пола като 

индивидуална характеристика, на образованието и на социалния произход за 

позициите, заемани в социалните неравенства на пазара на труда. (Четвърта 

глава).  

5. Конструирана е концептуалната рамка на „стратегиите за 

съвместяване на платен и неплатен труд”. Експлицирането на стратегии за 

съвместяване на платен и неплатен труд служи за обясняване по нов начин на 

възпроизвеждането на неравенствата между половете на страната на 

предлагането и на рационалните избори, правени от жените. Това обяснение в 

дисертацията е разграничено от обяснението, за което също са приведени 

аргументи, на страната на търсенето на работна сила, при което 

работодателите не допускат жените до високо ценени статусни позиции, 

съобразявайки се с традиционно приписване на компетентност в зависимост от 

пола. (Четвърта глава,с.168). 

6. Изследвани са индивидуалните шансове и бариери в различни 

жизнени фази. Доказано е по нов начин, че неравенствата в заплащането 

между мъжете и жените не само се възпроизвеждат, но и нарастват в 

различните фази на жизнения път дори при едно и също образование. 

Неравенството в заплащането е най-малко в началото на кариерата, най-голямо 

в средата на трудовата биография и намалява, но без да достигне началното 

ниво в късните трудови кариери. Изводите за неравенствата в доходите по пол 

в зависимост от жизнената фаза не са аргументирани до този момент както в 

икономическите, така и в социологическите изследвания на пола (Четвърта 

глава, с. 209).  

7. Дисертацията допринася за разбирането на явлението 

„множествена изключеност” в социологията, което има приложно значение за 

превенция на множествената дискриминация в правото. Показани са 

индивидуалните характеристики, чието акумулиране води до по-малки 

възможности за избор. Възможностите за избор силно намаляват при 

акумулиране на повече от една депривираща характеристика, добавена към 

женския пол и липсата на образование, например възраст и етнос. Депривация 

се натрупва и в рамките на семейството, в което съпругът също е с ниско 

образование и споделя по-скоро традициони нагласи за асиметрични 

отношения между половете (Четвърта глава,с.160).  
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8. Дисертацията допринася за включването на България в 

международния сравнителен контекст на стратификационните изследвания 

чрез последователното провеждане на връзката между теория и емпирия. 

Сравнителният анализ на неравенствата по пол в европейска перспектива 

доказва по нов начин устойчивостта на посткомунистическия модел на 

обществото по отношение на нагласите към държавата, както и на приноса на 

пола за позициите в стратификацията и по-голямата близост на България до 

централноевропейските страни (Четвърта глава с.180, Пета глава, с. 236).  



 46 

 

Списък на публикации по темата на дисертацията 

Стоилова, Р. 2010. Неравенството на половете в масовата култура. 
Социологически прочит. Кирова, М., К. Славова(съст.) Роля на пола в медиите и в 
популярната култура в условията на преход в България, ПОЛИС. 

Стоилова, Р., Харалампиев, К. 2010. Джендър неравенства и роля на държавата 
за тяхното намаляване, Международен сравнителен анализ, в: Тилкиджиев, Николай 
(съст.) Благополучие и доверие: България в Европа? (Сравнителни анализи по 
Европейското социално изследване 2006/2009), Изток-Запад, 349-369. 

Стоилова, Р. 2010. Социална селективност на образователните резултати в 
България. Роля на студентските такси и кредити за възпроизводството на социалния 
произход във висшето образование, Социологически проблеми, 1-2, 2010. 

Стоилова, Р. 2009. „Два подхода към oбразователните неравенства, 
стратификацията и мобилността”, Социологически проблеми, 1-2, 2009 ,188-212. 

Стоилова, Р. 2009. Джендър неравенства, в: Петков. Кр. (съст.) Европейска 
социална политика, Сравнителни социологически анализи, учебник, т.1. 
Университетско издателство Паисий Хилендарски, 141-177.  

Стоилова, Р. 2008. Евроинтеграция и стратификация, в: В. Топалова (съст.) 
Българското общество и европейската интеграция. Социологически аспекти.София, 82-
96. 

Стоилова, Р. 2008. Дискриминацията – една подценявана тема. Осигуряването на 
равни възможности за всички допринася за политическата стабилност и икономическия 
растеж в обществото, Монд Дипломатик, февруари.  

Стоилова, Р. 2006. Глобализация, пост комунистическа трансформация и 
стратификация, в: Бояджиева, П., Л. Деянова, С. Колева, К. Коев. (съст.) Светове в 
социологията. В чест на проф. Георги Фотев, Университетско издателство. 

Стоилова, Р. 2006. Пътят на жените в: Кирова, М., К. Славова. (съст.) Род. 
Култура. Идентичности, Център за изследвания и политики за жените, 97-118. 

На английски език 

Hofäcker, D., Stoilova, R, Riebling, J-R. 2011. "The gendered division of paid and 
unpaid work in different institutional regimes: Comparing West Germany, East Germany and 
Bulgaria", European Sociological Review , available online at www.esr.oxfordjournals.org, 
first published online July 14, 2011, Published by Oxford University Press, 1-18.,реферирано 
чуждестранно списание 

Stoilova, R., Riebling, J. and Hofäcker, D. 2011. Division of paid and unpaid work – 
Patterns of Social Inequality: A comparison of Germany, Bulgaria, France and Hungary. 
TransEurope Working Paper No. 34, Bamberg: university of Bamberg. 

http://www.esr.oxfordjournals.org/


 47 

Rumiana Stoilova, Ralitsa Ganeva-Simeonova, Tatiana Kotzeva. 2011. The impact of 
gender on mid-career labour income: The case of Bulgaria, Transeurope, Working Paper No. 
32, Bamberg: university of Bamberg. 

Stoilova, R. 2010. Wissensmobilität am Beispiel der Berufsgruppe der Programmierer 
in Bulgarien, TRANS, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 17. Nr. März 2010, 
http://www.inst.at/trans/17Nr/8-6/8-6_stoilova17.htm. 

Stoilova, R. 2009. Impact of the Reforms of the Welfare State in Bulgaria after 1989 
over the Stratification, Solidarity and Integration of Groups at Risk, European Welfare 
Systems, Klaus Schubert, Simon Hegelich, Ursula Bazant (eds.), London/New York: 
Routledge, 65-82. реферирано чуждестранно издание 

Stoilova, R. 2008. Impact of Gender on the Occupational Group of Software 
Producers in Bulgaria, in: Stoilova.R. Kirov.V. (Ed.) Changes of Work and Knowledge-Based 
Society, Sociological Problems, Special Issue, 94-117, реферирано списание.  

Stoilova, R., K. Haralampiev. 2009. Stratification in Bulgaria. Measuring the impact 
of origin, age, gender, and ethnicity on educational attainment and labour market placement, 
Годишник на Софийски Университет, Философски факултет, Книга Социология, Том 
101,89-105. реферирано издание 

Stoilova, R, K. Slavova, 2006. Spatial Mobility and Gender Inequality, Sociological 
problems, Special Issue, Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria, XVI ISA 
World Congress, p. 190-280. реферирано издание 

Stoilova, R. 2005. Ethnische Differenzen unter Frauen am Beispiel Bulgariens, 
http://www.fu-berlin.de/gpo/kulturelleHegemonie.htm 

Liebhart, K., Petö, A., Schiffbänker,A., Stoilova, R. 2003. Familienpolitische 
Maßnahmen in Österreich, Bulgarien und Ungarn, Österreichische Zeitschrift für 
Politikwissenschaft, Heft 3, 417-427. 

Stoilova, R. 2002. Inter- and Intra-Gender Inequalities based on Qualification, in: 
Domsch, M., Ladwig,D. (Ed.), Gender Equality in East European Countries – Chances and 
Perspectives of Highly Qualified Women in the Labour market, Hamburg реферирано 
чуждестранно издание 

 

http://www.inst.at/trans/17Nr/inhalt17.htm
http://www.inst.at/trans/17Nr/8-6/8-6_stoilova17.htm
http://www.fu-berlin.de/gpo/kulturelleHegemonie.htm

	Увод
	Предмет на изследването
	Теоретичен модел
	Въпроси, задачи и хипотези
	Метод, подход и ограничения

	Справка за приносите в дисертацията
	Стоилова, Р. 2009. „Два подхода към oбразователните неравенства, стратификацията и мобилността”, Социологически проблеми, 1-2, 2009 ,188-212.

