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На 30 юли 2018 г. България беше официално приета за член на Европейската 

научноизследователска инфраструктура – ESS ERIC. Събитието е факт след подписването 

на официалния договор за присъединяване на България между министъра на образованието 

и науката Красимир Вълчев и проф. д-р Рори Фицджералд, директор на ESS ERIC. 

Европейското социално изследване (ESS) (www.europeansocialsurvey.org) е най-

мащабният дългосрочен научно-изследователски проект на Европейската комисия (ЕК), 

който от 2002 г. следи динамиката на европейския социален климат чрез национални 

представителни изследвания, провеждани на всеки 2 години по единна методика в над 30 

европейски страни. Със статут ERIC от 2013 г. с координатор City University, London, UK и 

носител на високи научни награди, вкл. „Декарт“, днес инфраструктурата ESS ERIC се 

ползва със световно признание на „златен стандарт на сравнителните социални 

изследвания“. 

България е пълноправен член на ESS от 2005 до 2013 г., като приносът на екипа е 

оценен високо от международните партньори. Резултати от четирите модула, реализирани 

у нас, са  ползвани за разработка на  политически препоръки, за научна обосновка на 

управленски решения, за обучение на студенти и докторанти, за научни и медийни 

публикации, с ESS данни са защитени над 15 докторски дисертации и 10 хабилитации. 

С изпълнението на инфраструктурния проект Европейското социално изследване за 

България, включен за трети път на Националната пътна карта за научно-изследователски 

инфраструктури, България:  

- възстановява членството си в най-престижния социален проект в Европа; 

- затвърждава уважавания си статут в елита на европейското и световното научно-

изследователско пространство; 

- отстоява извоюваното си име на страна, която съществено допринася за разработването 

и усвояването на високи научно-изследователски стандарти. 

Участието на Консорциум ESS ERIC – Bulgaria в ESS ERIC гарантира: 

- мощен поток от надеждна и сравнима географски и във времето информация с широк 

спектър на приложение за научни, политически, управленски и мн. др. цели; 

http://www.europeansocialsurvey.org/


- високо ниво на актуална информираност на цялото общество за мястото на България  

на социалната карта на Европа, за нагласите, очакванията и проблемите на гражданите 

от различни социално-демографски групи и слоеве; 

- възможност за разработване на целеви анализи за решаване на конкретни проблеми;   

- надеждна емпирична база за научна аргументация на законодателни промени и 

управленски решения, за актуализиране и разработка на политики и стратегии, касаещи 

цялото общество или отделни негови сегменти, каквато е утвърдената практика в 

редица други държави. 

Общият брой на регистрираните ползватели на резултати и методически стандарти 

на ESS надхвърля 100 000, а над 6 000 са научните публикации в цял свят. 

Инфраструктурният проект има огромен потенциал за формиране на “highest-quality 

evidence based policies” почти във всички значими обществени области, в т.ч. в сферите на 

образование, наука, заетост, качество на труд и живот, социални неравенства, социални 

политики, здравеопазване, миграция, социална интеграция, бедност, социално изключване 

и включване, равни възможности, корупция, дискриминация, жизнени и трудови ценности, 

доверие в институциите, престъпност, социална сигурност и др. 

През 2014 г. в България е създаден Консорциум ESS ERIC – Bulgaria, в който в 

съответствие с философията на ESS са обхванати 4 научни организации с различен 

юридически профил. През 2017-2018 г. към тях се присъединяват още две и в момента 

Консорциумът включва Университета за национално и световно стопанство (УНСС) като 

водеща организация и партньори Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) 

при БАН, Агенцията за социални анализи (АСА) – реализирала 4 двугодишни издания на 

ESS, Съюза на икономистите в България (СИБ), Българската социологическа асоциация 

(БСА) и Националния статистически институт (НСИ).  

От 2010 г. ESS е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура, 

включително и в последното й издание (2017-2023 г.), и има за цел да осигури пълноценното 

и равноправно участие на България в паневропейската инфраструктура ЕSS ERIC. Финансов 

координатор на инфраструктурата е Министерството на образованието и науката.  

Очакванията са бъдещото пълноправно членство на България в ESS ERIC, да даде 

огромни възможности за достъп на научноизследователската общност у нас до най-високи 

академични методически стандарти за провеждане на сравнителни социални изследвания, 



както и да подсигурява неограничено и безплатно актуална и методически прецизирана 

социална информация, която да бъде използвана за актуализиране и разработка на политики, 

стратегии, програми и конкретни мерки, водещи до провеждането на висококачествени 

публични политики, основани на надеждни емпирични доказателства (highest-quality 

evidence based policies). 

Пълноправното членство на България в ESS ERIC е солидна гаранция за това, че 

страната ни може не само да се ползва от най-новите върхови международни постижения, 

но и сама да допринася за развитието на социалните науки и изследвания в Европа и света. 
 


