
ЕВРОПЕЙСКО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ (ЕСС) 

Европейското социално изследване (ЕСС) е най-мащабният и авторитетен 

научно изследователски проект на Европейската Комисия и Европейската 

фондация за наука. Стартирало през 2001 г., днес EСС e вече утвърдена 

Европейска научна инфраструктура (ERIC), към която са асоциирани 

висококвалифицирани национални екипи от 38 страни, осъществили до 2022 

г. десет двугодишни издания на изследването. Изследването е замислено 

като динамична изследователска структура, чрез която се генерира 

сравнителна информация за заетостта и бита на пълнолетното население в 

ЕС, за основните семейни, културни и духовни ценности. Специфичното за 

ЕСС е, че то се подготвя изключително прецизно, при строго спазване на 

всички международни стандарти за разработване на изследователски 

методологии и за тяхното практическо реализиране. 

България се присъедини към ЕСС през 2005 г. и през 2006 г. това изследване 

за пръв път бе проведено в нашата страна, като по този начин България се 

включи в осъществяването на третото издание от ЕСС. Последваха три 

издания на ЕСС в България, съответно през 2008 (четвърто издание на ЕСС), 

2010 (пето издание на ЕСС), 2012 (шесто издание на ЕСС). През 2018 г. със 

създаването на Националната пътна карта на научна инфраструктура, 

България поднови своето участие в ЕСС и реализира деветото издание на 

изследването, като за целта е създаден Консорциум за ЕСС в България, 

където Институтът по философия и социология е равноправен партньор. 

Последното издание на изследването, десето по ред в неговата хронология, 

се проведе през 2020-2021 г. Методологическата подготовка на изследването 

и неговата практическа реализация бе извършена от ЦЕСИ, Институт по 

философия и социология – БАН. Теренната работа бе реализирана през 

периода 28.06.2021 – 30.09.2021 г., като бяха анкетирани 2729 лица. 

Реализирането на изследването бе изключително отговорна и тежка задача, 

тъй като теренът се проведе в условията на безпрецедентната пандемия от 

Ковид 19. В тези условия бяха необходими изключителна настойчивост и 



висок професионализъм, за да бъдат убедени хората да се включат в 

изследването и да отговорят на искрено на зададените им въпроси. 

В момента се извършва обработка на събраната емпирична информация от 

Десетото издание на ЕСС. 

Паралелно с това ,започна подготовка за Единадесетото издание на ЕСС в 

България, което ще се реализира на терен през 2023 г. 

 

 


