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 ЕВРОПЕЙСКО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ – ДЕВЕТА ВЪЛНА 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНТЕРВЮЕРА 

Ноември – декември 2018  

 

1. НАЙ-ОБЩО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Европейското социално изследване (ЕСС) (www.europeansocialsurvey.org) е международно сравнително 
изследване, което се провежда за девети път. От 2002 г. досега на всеки две години се събира информация за 
нагласите, вярванията и проблемите на хората в общо 37 европейски страни. Въпросникът, методиката за 
подбор на респондентите и стандартите за работа на терена са едни и същи и абсолютно задължителни за 
всички държави, за да се гарантира сравнимост на данните по години и между отделните страни.  

За България това е петото участие в ЕСС – досега български екип успешно е осъществил Трето (2006 – 
2007), Четвърто (2008-2009), Пето (2010-2011) и Шесто (2012-2013) ЕСС. Европейско социално изследване е 
определено като проект с приоритетно значение за страната ни и от 2010 г. е неизменна част от Националната 
пътна карта за научно-изследователски инфраструктури.  

Международното ръководство се осъществява от Централен координационен екип със седалище в 
Лондон, в който влизат 6 държави. Експертни екипи от над 100 доказани специалисти от различни страни 
подпомагат методическата подготовка и мониторинга на всяко издание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обръщение от Директора на ESS 
Уважаема Госпожо Анкетьор,  
Уважаеми Господин Анкетьор,  
В демократичните страни от голямо значение е  мнението на 
всеки човек да бъде чуто, а изследвания като Европейското 
социално изследване са един от начините това да се случи. 
Какво мислим и чустваме, какво е отношението ни към 
нашите политици и инстуции, към проблеми като 
имиграцията, здравеопазването, престъпността, 
благополучието, промените в климата и др. теми е 
изключително важно.  Съществено е да знаем също как 
мислят другите и доколко политиците разбират и се 
събразяват с общественото мнение.  А като се сравняваме с 
други страни можем по-добре да опознаем и себе си,  и 
съседите си, и да подобрим нашето общество като ползваме 
онова, което работи добре и избягваме онова, което не 
работи другаде. 
Бих искал предварително да Ви благодаря за Вашия принос 
към ESS. Знам, че интервюирането е трудна работа и 
изисква отлични умения да се убедят хората да вземат 
участие, както и желязна дисциплина всеки път да се задават 
въпросите по един и същ начин при всеки респондент.Затова 
вrсоко ценя Вашия професионализъм и отдаденост към ESS 
и Ви пожелавам успех!   
 

 

 
Проф. Rory Fitzgerald, 

ESS Директор,  
City, University of London 
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Социалните данни от изследването се обработват, съхраняват и разпространяват безплатно в 
престижния център NSD в Норвегия. Всяка страна сама финансира националните разходи за оформянето на 
изследователските инструменти, теренната работа и координацията по осъществяването на всички дейности.  
Настоящото Девето издание на ЕСС се  провежда в България с финансовата подкрепа на Министерството на 
образованието и науката (МОН).  

ИЗСЛЕДВАНЕТО Е СОЦИАЛНО, А НЕ СТАТИСТИЧЕСКО! 

Това накратко означава, че се интервюира КОНКРЕТНО ЛИЦЕ, подбрано по описания по-долу начин и 
се търси САМО неговото мнение, оценки, виждания, проблеми, нагласи, очаквания.  

ИЗСЛЕДВАНЕТО Е АНОНИМНО! 

Моля, наблегнете на факта, че самоличността на респондентите ще бъде пазена в тайна, лични 
данни няма да се предоставят никому и няма да се коментират. Данните от проучването ще се 
анализират САМО В ОБОБЩЕН ВИД. При въпроси, свързани с анонимността и съхранението на 
личните данни лицата могат да се свързват с отдел „Статистика на условията на живот” в НСИ на 
телефон (02) 9857 183. 

 

2. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ: 
 Интервюират се КОНКРЕТНИ ЛИЦА, определени при стриктно спазване на указанията, дадени по-

долу и на КОНКРЕТНИ АДРЕСИ; 
 Не се допускат НИКАКВИ ЗАМЕНИ!!! – нито на ЛИЦАТА, нито на АДРЕСИТЕ! 
 Въпросите за интервюто се прочитат ТОЧНО КАКТО СА ФОРМУЛИРАНИ, без съкращения, уточнения 

и добавки! 
 Не се допускат НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ от страна на анкетьора! Ако лицето 

запита какво означава едно или друго, анкетьорът казва „Моля, отговорете както Вие го разбирате“ 
или отново прочита въпроса точно както е формулиран – целта е всички изследвани лица да бъдат 
поставени при равни условия във всичките 29  страни, където се провежда същото изследване със 
същия въпросник и обходен лист, при спазване на същите задължителни правила.  

 Ако лицето продължава да се затруднява да отговори, анкетьорът не го притиска или напътства, а 
отбелязва в картата код 8/88/888 „Не знае/Не може да прецени“. 

 Трябва точно да се спазват указанията за броя на отговорите, които се очаква да бъдат получени на 
всеки въпрос от анкетната карта. Ако лицето заяви че отказва да отговори, анкетьорът не го притиска 
или напътства, а отбелязва в картата код 7/77/777 „Отказ“.  

 Въпросникът се състои от два модула – основен и допълнителен. И двата модула се осъществяват 
по метода на персоналното стандартизирано интервю и са в една обща карта. Допълнителният 
въпросник съдържа въпроси, засягащи както теми, които не са били обсъждани в основния 
въпросник, така и такива, които вече са били зададени в процеса на интервюто, но които са част от 
методологически тест, чиято цел е подобряване на въпросника в бъдеще. 

 Имайте предвид, че сме длъжни да проверим някои от проведените интервюта за да се уверим, че 
данните са получени от подбрания респондент при спазване на ESS правилата.   

 

3. ОБХВАТ И ОБЕКТ на изследването 

ОБХВАТ: ЕСС е национално представително изследване за цялото българско население на възраст 15 и 
повече години. За реализирането му ще бъде използвана извадка с посочени адреси. С помощта на 
статистико-математически методи са избрани по случаен начин 545 гнезда във всички типове населени места 
(столица, областен град, малък град и село). Във всяко гнездо, също по случаен начин, са подбрани по 6 адреса, 
на които трябва да се търсят потенциалните респонденти. Обхватът на изследването е 3 270 
адреса/респонденти. 

ИНТЕРВЮТА МОГАТ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ САМО НА ЗАПИСАНИТЕ В ИЗВАДКИТЕ АДРЕСИ! ПО НИКАКЪВ ПОВОД НЕ Е 

РАЗРЕШЕНА ЗАМЯНА НА АДРЕСИТЕ!  
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ОБЕКТ:  На посочения в извадката адрес трябва да се интервюира САМО И ЕДИНСТВЕНО онзи член на 
жилището, който ПОСЛЕДЕН (НАЙ-СКОРО) Е ИМАЛ РОЖДЕН ДЕН И Е НАЙ-МАЛКО НА 15 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ. 

 

4. ПОДБОР НА РЕСПОНДЕНТИТЕ 

МЕТОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ – пряко стандартизирано интервю.  

Интервюирането се извършва по местоживеене, само на посочените в извадката адреси. 
Анкетьорът накратко запознава респондента с тематиката на изследването, представя писмо от 
Председателя на НСИ, съдържащо описание на изследването, целите и защитата на данните.  

Анкетьорът трябва да се стреми да осигури оптимални условия за провеждане на изследването – на 
интервюто да не присъстват други лица, въпросникът да не се показва на респондента, да се работи с шоу-
карти. 

ПРИ ПОДБОРА НА РЕСПОНДЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

 Възраст на респондентите – В жилището на посочения в извадката адрес, подборът на респондента 
се извършва сред онези негови членове, които са НА ВЪЗРАСТ 15 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ. Горна граница за възраст 
няма, но лицето трябва да е адекватно. 

 Определяне на конкретния респондент в жилището - От лицата в жилището, които са на 15 и 
повече години, РЕСПОНДЕНТ Е ОНЗИ ЧОВЕК, КОЙТО НАЙ-СКОРО (ПОСЛЕДЕН) Е ИМАЛ РОЖДЕН ДЕН. 

 От изключителна важност е да се интервюира точно това лице, което отговаря на условията за 
случаен подбор. Единствено този начин на подбор на респондентите ще осигури необходимата 
представителност на данните от изследването. 

 Когато се осъществява подборът на конкретния респондент в домакинството, трябва да се спазва 
изискването за това, кои хора се смятат за членове на жилището, така както е посочено в Обходния лист 
(карта за анкетьора). 

 ОТ ЛИЦАТА, живеещи на посоченото в извадката жилище, може да се интервюира САМО ЕДНО ЛИЦЕ. 

 След като вече е направен подбор на респондента според изискванията, той не може да бъде 
заменян при никакви обстоятелства и условия с друг член на домакинството. Ако респондентът, избран 
по метода на последния рожден ден, по различни причини отсъства от домакинството за периода, 
през който се провежда изследването или е трайно болен, той не подлежи на замяна. Следователно, 
при такива случаи в съответното домакинство и на съответния адрес не може да бъде проведено 
интервю. 

 Възможно е на някои от посочените в извадката жилища да не живее никой или на посочения 
адрес да се намира административна сграда, или офис. Ако посоченият в извадката адрес не е жилищен 
или той е необитаем/недостъпен, на адреса не се провежда интервю и той не се заменя с друг. 

 Ако на посочения в извадката адрес живее повече от едно домакинство, изборa на 
респондент се извършва от всички лица на референтната възраст във всички домакинства.  

 Могат да бъдат интервюирани само лица, които говорят български език. Ако избраният по 
правилата респондент не говори български, той не се заменя с друг човек от домакинството и на този 
адрес не се провежда интервю! 

 

ЧАСОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ 

МНОГО  ВАЖНО !  При  първото  посещение  на  адреса  часовете  трябва  да  са  
между  1 6 . 0 0  и  2 1 . 0 0  в  работен  ден  и  между  1 0 . 0 0  и  2 1 . 0 0  часа  в  събота  и  неделя  
(неработен  ден ) .  Следващите  посещения ,  след  ка то  на  посочения  адрес  вече  е  
установен  контакт  с  лице  от  домакинството ,  могат  да  бъдат  у говорени  за  всяко  
удобно  за  не го  време .  
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За  населените  места / гнезда ,  които  са  извън  областните  градове ,  е  
задължително  първото  посещение  да  се  направи  в  почивен  ден ,  за  да  е  
си гурно ,  че  подборът  на  респондентите  ще  бъде  според  задължителните  
правила .  

Трябва да направите всичко възможно, за да установите контакт на всеки посочен адрес/домакинство от 
извадката и с всеки потенциален респондент (човекът с последен рожден ден) на този адрес. За областните 
градове -трябва да осъществите лично посещение на адреса до 4 пъти, ако от предишни посещения не е ясно, 
че на този адрес не може да се проведе интервю или вече е проведено такова. 

За гнездата, които са извън областните градове трябва да се направят задължително най-малко 2 
посещения. Допускат се трето и – по изключение - четвърто посещение, ако след първите две посещения 
анкетьорът не е успял да обходи задължителните 6 адреса, или ако има уговорки за интервю на вече посетен 
адрес. 

За всички гнезда (в областните и извън областните градове) посещенията на един и същи адрес трябва 
да са в различни дни (делнични или почивни), в различно време на деня, в различни периоди от полевата 
работа, преди да класифицирате адреса/ домакинството/ респондента като неефективен, безрезултатен. Поне 
едно от тези лични посещения трябва да е направено вечер в делнични дни и едно през почивните дни 
(събота или неделя). НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ПОВТОРНО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕДИН И СЪЩИ АДРЕС В РАМКИТЕ НА ЕДИН И СЪЩИ 

ДЕН, освен ако няма предварителна уговорка с респондента или друг човек от домакинството, че лицето 
за изследване ще бъде намерено при повторното посещение в рамките на един и същи ден. 

Основното интервю продължава средно около час, а допълнителният въпросник отнема още 5 - 10 
минути. Всичко това зависи от характеристиките на респондента. Например, въпросникът е малко по-кратък за 
тези, които не живеят със съпруг/партньор. За по-възрастните хора и за тези, които по-трудно разбират 
въпросите, интервюто може да отнеме и повече време.  

Като имате предвид тази продължителност, моля предвиждайте достатъчно време между уговорените 
срещи за интервюта. 

 

5. РАБОТА С ШОУ-КАРТИТЕ 

При задаването на повечето въпроси, за улеснение на респондентите и анкетьорите, е предвидено 
да се представят шоу карти. При задаване на съответния въпрос, с кратко пояснение за начина на ползване 
от респондента, се посочва коя шоу карта от книжката с шоу карти трябва да гледа в момента. Използването 
на шоу карти е задължително, освен в случаите, когато респондентът е неграмотен. Този елемент от 
работата на анкетьора ще бъде проверяван при контрола. 

 

6. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ОБХОДНИТЕ ЛИСТОВЕ И ВЪПРОСНИЦИТЕ 
ЗА ИНТЕРВЮ 

Общи изисквания към анкетьорите за всички инструменти (документи) на изследването: 

Първо, изчитайте буквално текста на въпросите на респондента. 

Второ, за всеки въпрос следвайте задължително указанията за анкетьора за брой 
отговори и начина на тяхното отбелязване, записани в сивото поле под въпросите. 

 За въпросите, за които е предвидено показване на шоу карта, отговорите не се 
изчитат. Респондентът, гледайки шоу картата, трябва самостоятелно да избере своя отговор и да го 
съобщи на анкетьора. Последният кодира съответния код във въпросниците. 

 За въпросите, за които не е предвидена шоу карта, е записано «прочетете 
отговорите». При тях анкетьорът задължително прочита на респондента всички отговори, така както 
са записани и след избор на отговора от изследваното лице, се кодира.  
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Трето, всички текстове в скоби, включително и отговорите „Не знае/Не може да прецени” и „Отказ”, 
записани в сиви полета са указания за анкетьора! Те никога не се четат на респондентите. 

Четвърто, задължително се прочитат на респондентите текстовете, записани в началото на 
блоковете въпроси или тези, които са записани пред група въпроси. Тези текстове не са поставени в сиви 
полета. 

 

7. ОБХОДЕН ЛИСТ (Карта за анкетьора) 

 

Обходният лист е документ, който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се попълни ЗА ВСЕКИ ПОСЕТЕН АДРЕС 

ОТ ИЗВАДКАТА, ЗА ВСИЧКИТЕ АДРЕСИ В ГНЕЗДОТО. За всяко гнездо трябва да се попълнят толкова Обходни 
листа, колкото е броят на определените в него адреси, независимо колко ще е броят на ефективните 
интервюта (на попълнените анкетни карти) в гнездото.  

В Обходния лист, за всеки от адресите в гнездото, задължително се записва информацията за 
всички направени посещения на съответния адрес, независимо от резултата от всяко посещение. Счита 
се за съществена грешка, ако в Обходния лист са записани параметрите само за това посещение, при което 
е проведено интервю! Отбелязвайте датата и часа веднага след всяко посещение, за да не се получава 
припокриване на дати и часове в гнездата, в които работи всеки анкетьор. Моля, имайте предвид, че 
тази информация не е формална. Тя се обработва и се следи стриктно от изследователския екип -  от 
точното й попълване се определя качеството на работата на анкетьора и съответно неговото заплащане. 

 
ESS правила за попълване на обходния лист 

 Винаги работете с едно и също ID (номер на респондент), както е и при въпросника за интервюто.  
 Всички опити за контакт трябва да се регистрират, включително и първоначалният опит, който не е 

довел до установяване на контакт.  
 Попълвайте контактната форма веднага след опита ви за контакт – ако оставите това за по-късно, 

може да забравите или пропуснете да отбележите важна информация.  
Някои по-конкретни специфики: 

 Време на опита за контакт: Задължително попълвайте времето за всеки опит за контакт, като ползвате 
24-часовия модел – напр. 15 часа и 20 минути.  

 Резултати от опита за контакт: Код 2 ‘частично интервю’ никога не бива да се планира! – просто 
започнете интервюто, когато респондентът има достатъчно време. Ползвайте този код, ако интервюто се 
прекъсне поради извънредни обстоятелства. Тогава кодирайте 1 за друг опит за контакт, който би довел 
до завършване на интервюто.   

 Резултати от опита за контакт: Изберете „Не е осъществен контакт с никого на адреса“  (Код 6), 
САМО ако не сте имали възможност да говорите с никого на или около адреса. Ако сте говорили с някой 
съсед, кодирайте с код 5.   

 Резултати от опита за контакт: Изберете Код 7 (Невалиден адрес) само ако сте се консултирали със 
съседи или други запознати, че това не е обитаем жилищен дом.  

 К10 Резултат от контакта: Опитайте се да не използване „Друго“ – код 14. Винаги се старайте да 
организирате друга среща – Код 1.    

 К10 Резултат от контакта: Отказите могат да бъдат дадени само от респондента (резултат 2) или от член 
на домакинството, съсед, приятел (резултат 3 или 4). Ако домоуправител или друго лице не ви допусне в 
сградата, отбележете „Не е осъществен контакт“ на въпрос К9 отговор 6. 

 К10 Резултат от контакта: За опции 9, 10 и 11, винаги се опитвайте да научите къде се е преместил 
респондента.   
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 К10 Резултат от контакта: Езикова бариера (опция 13) означава респондентът да не е в състояние да 
разбере въпросите и да отговори, защото не знае добре български език.  

 К12 Причина за отказ: Ако имате резултат от опита за контакт, но не е проведено интервю, отбележете до 
5 причини за това. Постарайте се да бъдете колкото се може по-изчерпателни. Това е много важно за 
нас, защото ни дава възможност да отграничим „меките откази“, с които може да се осъществи по-късен 
контакт и да се проведе интервю.  

T 
FORM 
HELPS 
YOU 
You 
can 
check 
your 
contact 
form to 
see if 
you 
have 
followe
d  

 

Имайте предвид, че за всеки адрес трябва да попълните информация за състоянието на жилищния 
район!  

Когато отговаряте на въпроса за състоянието на жилищата в този район, имайте предвид следното:   
1. Много добро: Нови или сравнително нови постройки без видими строителни дефекти  
2. Добро: Не съвсем нови постройки, но сравнително добре поддържани  
3. Задоволително: Има известни несъвършенства от съвременна гледна точка  
4. Лошо: Някои от проблемите, описани по-долу са доста  
5. Много лошо: Жилищата изглеждат паянтови и опасни за живеене, като проблеми с покрива (т.е. липсващи 

керемиди, нестабилен покрив); проблеми с прозорците (т.е. заковани прозорци или счупени стъкла) ; 
проблеми със стените  (т.е. с опасни наклони, с олющена или липсваща мазилка);  липса на канализация 
или други строителни и довършителни проблеми.  

 
N3. Долните снимки са пример за лоши или много лоши условия  за живеене 

  

Кратко описание на характеристиките на квартала при първото посещение  

Независимо кога е посетен адреса за първи път, трябва да попълните отговорите на 5 
въпроса, отнасящи се до дома и околностите му. По този начин ни казвате при какви 
условия живее респондента, което е важно за нашите анализи.  

Дори ако лицето, което сте подбрали за интервю отказва да участва, Вашето наблюдение 
ще ни даде ценна информация за него. Най-малкото ще ни отговори дали жилищните 
условия влияят върху готовността на хората да бъдат интервюиране или не.  Това е 
изключително важно, тъй като ще ни информира дали всички групи от обществото са 
попаднали в извадката или не. 

Ако успеете да ни изпратите и снимки на жилището и околностите му, това ще ни бъде от 
особена полза.  
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Когато оценявате доколко е мръсно в непосредствена близост до адреса, имайте предвид следните снимки:   
 

N4. Колко мръсно е в непосредствена близост до адреса?
1. Много мръсно 3. Не много мръсно

  
 

Когато отговаряте на въпроса доколко са разпространени вандализма, графитите или умишленото рушене 
на собствеността в непосредствена близост до адреса, имайте предвид следните снимки:   
 
N5. Графити и вандализъм 

1. Много  1. Не много  

 
или 

 
повече 

 
или 

 
по-малко 
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8. ОСНОВЕН ВЪПРОСНИК  

ВНИМАНИЕ АНКЕТЬОР!!!  

- В ОСНОВНИЯ ВЪПРОСНИК ИМА ВЪПРОСИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ САМО ДО АНКЕТЬОРА И НЕ СЕ ЗАДАВАТ НА 

РЕСПОНДЕНТА – ТЕ СА В СИВИ ПОЛЕТА ИЛИ В СКОБИ.  
- НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО Е СПЕЦИАЛНО УКАЗАНО, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЗАПИСВА ДАТАТА И ЧАСА НА ЗАПОЧВАНЕ И 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ИНТЕРВЮТО В СЪОТВЕТНАТА МУ ЧАСТ/БЛОК/РАЗДЕЛ! ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ТОВА НЕ Е 

ФОРМАЛНОСТ, А НАЧИН ДА СЕ СЛЕДИ КАК Е ПРОТЕКЛО ИНТЕРВЮТО И КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДОБРИ В БЪДЕЩЕ!.  
8.1. Особености на интервюто – структура и продължителност  

Въпросникът се състои от 3 елемента: 1) набор от въпроси на различни теми, както е показано в таблицата 
по-долу; 2) няколко „тест“ въпроса, които са варианти на вече зададените; 3) кратък блок от въпроси към 
анкетьора, които трябва да се попълват след приключване на всяко интервю.   

В първата група въпроси влизат такива, които се повтарят във всяко издание + т.н. ротационни модули, които 
в настоящото издание са в Блок D и Блок G. 

Цялото интервю отнема приблизително около час. Едно интервю ще се смята за проведено, ако са 
попълнени въпросите от всички блокове поне до и включително G17a/b/c. Ако това не е направено, 
интервюто не може да бъде признато за осъществено. Ако по някаква причина не можете да проведете 
цялото интервю наведнъж, уговорете среща с респондента за друго време. Заплащането на всяко интервю 
ще се определя от обема на попълнения въпросник при стриктно спазване на правилата, описани по-долу. 

Вид Блок  № Тема 

Основен A1 – A6 Ползване на медии и интернет, социално доверие  

Основен B1 – B43 Политика, вкл. интерес към политиката, доверие, партийни предпочитания, 
електорална или друга форма на участие в политиката, социално-политическа 
ориентация, миграция  

Основен C1 – C42 Субективно благополучие, социално изключване, престъпност, религия, усещане 
за дискриминация, национална и етническа идентичност, тест въпроси (С32 – С40 
с продължение в Блок I), нагласи за участие в референдум за оставане в ЕС.  

Ротационен D1 – D35 Времеви етапи от живота на човека; най-подходяща възраст за важни събития в 
човешкия живот.   

Основен 
 

F1 – F61 Социо-демографски промил, вкл. структура на домакинството, пол, възраст, 
семейно положение, образование, професия и длъжност, данни за партньора и 
родителите, синдикално членство, доходи и етнически произход 

Ротационен G1 – G32 Справедливост на получавани доходи, на достъп до образование и работа, на 
разпределяне на ресурси, отношение към нормативни принципи, социална 
изолираност, вяра в справедлив свят  

Основен Блок H Скала на индивидуални ценности 

Основен  Блок I Тест въпроси 

Въпросник  
за 
анкетьора 

Блок J Въпросник за самопопълване от анкетьора 
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8.2. Правила на  ESS за провеждане на стандартизирано интервю 

Целта на стандартизираното интервю е да се игнорират различията в отговорите на респондентите, които 
биха възникнали от различни начини на задаване на въпросите или кодиране на отговорите. Тук ролята на 
анкетьора е ключова! Ако се отклонявате от точната формулировка на въпросите, давате допълнителни 
разяснения или кодирате отговори, които не са дадени от респондента, това се отразява върху резултатите 
от изследването и води до изкривяване на данните – т.нар. ефект на анкетьора. Затова е изключително 
важно стриктно да се спазват правилата, дадени в тази инструкция. Тези правила могат да не съвпадат с 
досегашния Ви опит като анкетьор, но са задължителни за ESS.     

Още при започване на интервюто следвайте долните три правила, за да може всички респонденти да бъдат 
анкетирани по един и същ начин, а именно: 

1. Всички респонденти трябва да получават една и съща въвеждаща информация там, където е 
дадена  

2. Всички респонденти трябва да дават собствени отговори, без някой да им влияе 
3. Всички въпроси трябва да се задават от анкетьора, а да не се четат от самите респонденти 

 

Веднага след като прочетете въпроса кодирайте отговора. Дори когато респондентът се затруднява да 
отговори и моли за допълнителни разяснения, не му ги давайте – нека посочи отговор както самия той 
разбира въпроса. Не влизайте в дискусии, независимо дали лично сте съгласни или не с посочения от 
респондента отговор – всички респонденти трябва да бъдат поставени при едни и същи условия, по 
един и същ начин да се пита за едно и също от всички анкетьори във всички страни!  

Последната Ви задача е да кодирате отговора. Обърнете внимание, че към всички въпроси има опция 
„Отказ/Отказва да отговори“ ( 7, 77 ,777 и т.н.), които можете да кодирате при необходимост. НО! никога не 
оставяйте въпроса без да кодирате отговор и не преминавайте към друг въпрос, ако респондентът се 
затруднява да отговори. За нас е важно да знаем дали респондентът директно е отказал да отговори, или 
просто се затруднява да го направи. Ако респондентът прекъсне интервюто по някаква причина, отбележете 
това в контактната форма и уговорете друго време за продължаване на интервюто.  

 

ESS ПРАВИЛА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА СТАНДАРТИЗИРАНО ИНТЕРВЮ 

1. Никога не започвайте интервюто преди да сте отговорили на всички въпроси, които има респондента 
около изследването. Уверете се, че респондентът разполага с всички шоу-карти, но не и със самия 
въпросник!   

2. Изберете място за интервюто така, че респондентът да не вижда екрана на лаптопа по време на 
цялото интервю.  

3. Ако е възможно, постарайте се да сте само Вие и респондента, без външни хора – обяснете, че това е 
най-доброто за респондента и се помъчете да го изолирате от външно влияние. Интересува ни само и 
единствено мнението на конкретния респондент, а не на обкръжението му.  
 

ESS ПРАВИЛА КАК ДА СЕ ИЗЧИТАТ ВЪПРОСИТЕ 

1. Всички въпроси трябва да се изчитат точно както са написани – без съкращения или допълнения. Това 
се отнася и до преходите от една тема към друга – респондентът не трябва да знае това предварително. 

2. Въпросите да се изчитат достатъчно ясно и бавно, за да може респондентът да осмисли отговора си.  
3. Когато въпросът започва с „Покажете карта …“ се уверете, че респондентът вижда точно тази карта. 

Не четете отговорите от картата, а само въпроса, освен ако това не е изрично указано.  



  10

4. Никога не коментирайте отговора на респондента и не вмъквайте ваши думи между въпросите, като 
например „Знам, че това едва ли ви интересува, но…“. 

5. Преди да кодирате отговора на респондента се уверете, че е чул целия въпрос до края. Важно е всички 
респонденти от всички страни да бъдат питани за едно и също по един и същ начин.  

6. НЕ четете на респондента отговорите, които са в скоби. Такива са напр. (Не знае/ не може да 
прецени), (Отказ) и др.  

7. Ако се наложи да прочетете въпроса втори път, прочетете го по същия начин, без да съкращавате или 
добавяте каквото и да било. 
 

ESS ПРАВИЛА КАК ДА СЕ РЕАГИРА ПРИ ОТГОВОРИТЕ 
 
1. Поддържайте неутрално поведение и реакции към отговорите на респондента, т.е. погрижете се да не 

давате никакъв сигнал или да се смеете когато четете въпроса и никога не изказвайте оценки, съгласие 
или несъгласие с дадения отговор. Това е изключително важно върху отговора на респондента да не се 
оказва никакво влияние, както и респондента да се чувства комфортно до края на интервюто.  

2. Никога не давайте дефиниции на термини от въпросника, дори когато респондента иска това, с 
изключение на случаите, когато това е изрично указано. Просто прочетете още веднъж въпроса, а ако 
респондента не може да отговори, кодирайте „Не може да прецени“ и продължете нататък. По този 
начин всички респонденти от всички страни са поставени при  едни  и същи условия и не им се дават 
различни дефиниции от различни анкетьори.   

3. Най-общо казано, ако респондента каже, че не знае или откаже да отговори, приемете това, кодирайте 
и преминете нататък. При по-деликатните въпроси опитайте любезно да обясните още веднъж, че 
всичко, което каже респондента ще се пази в тайна и само обобщените резултати от всички интервюта 
ще се ползват. Ако пак откаже, кодирайте отказ и преминете по-нататък.  

4. Ако се окаже, че при тест въпросите респондентът отговаря различно от това, което е казал преди, 
просто го приемете, кодирайте и продължете нататък  - не го поправяйте!  

5. Никога не коментирайте и не интерпретирайте опциите в скалата за отговорите!  Винаги изчаквайте 
респондента сам да посочи отговора си, без вие да му четете възможните отговори. Изключително 
важно е да се кодират точно отговорите, дадени от респондента, а не интерпретациите на анкетьора.  

6. Ако респондентът започне да разсъждава върху отговорите или се опита да ви въвлече в разговор, не 
се поддавайте и любезно го върнете към интервюто. Бихте могли да кажете например „Това е много 
интересно и бихме могли да говорим след интервюто, но сега е най-добре да се върнем към останалите 
въпроси“.  

 
 
 
 

8.3. Конкретни особености при провеждане на интервюто  
 
НАЙ-ВАЖНО ПРИ ИНТЕРВЮИРАНЕТО Е ВСИЧКИ РЕСПОНДЕНТИ ДА ПОЛЗВАТ ШОУ-КАРТИ! 



  11

 
A1 
 
 
 
 
A2/A3 
 
 
 
 
 
B13  
 
 
B17  
 
 
 
 
 
D1  
 
 
D2  
 
D6  
 
 
D8-D9  
 
 
D9-10 
 
 D15a/b-D34a/b 
D15a/b-D29a/b  
D18a/b 
 
 
 
  
 
 
 

Ползване на медиите 
Въпросът пита респондентите колко време отделят да гледат, четат или слушат новини или 
актуални събития. Ако получите отговор час и половина, впишете в кутийките 01: 30. Ако 
каже, че не отделя никакво време, отбележете 00 00. Важно е да разполагате часовете и 
минутите точно в съответните кутийки.  
 
Ако респондентът запита какво точно се има предвид – дали ползва интернет или интернет 
просто е включен, НЕ УТОЧНЯВАЙТЕ! Просто прочетете въпроса още веднъж и кажете на 
респондента, че зависи от него как да отговори. 
А3 също изисква точно записване на времето в съответните кутийки.   
 
Електорално и политическо поведение  
Ако респондентът отговори, че е участвал в изборите, но е пуснал празна бюлетина, 
кодирайте като „НЕ“ Код 2.  
 
Тук НЕ се включват политически партии или обединения, както е във B16  
 
Блок D – Времеви етапи от живота на човека 
В този блок от въпроси има доста инструкции, които е важно да се прочетат на 
респондента както са дадени.  
 
Ако респондентът попита дали самонаемането трябва да се има предвид отговорете, че 
ТРЯБВА, ако става въпрос за 20 и повече часа седмично за поне 3 месеца.  
 
Ако респондентът пита коя точно работа се има предвид, отговорете като D1.   
 
Ако респондентът пита кой тип семейно положение се има предвид отговорете, че става 
дума само за официално сключен брак. Това се отнася до целия Блок D.   
 
Уверете се, че респондентът има предвид само собствените деца, на които е биологичен 
родител.  
 
Ако респондентът е отговорил, че няма живи деца на D9, на D10 кодирайте „Не знае“. 
  
Преди  D15a/b, D18a/b, D22a/b and D27a/b има специални инструкции, които трябва да се 
спазват.  
При тези въпроси трябва да запишете точно възрастта, както Ви е казана от 
респондента, при всеки въпрос.   
Инструкцията преди тези въпроси трябва да се следва последователно – т.е. ако 
респондентът посочи възрастов интервал, попитайте го за конкретна възраст, а ако не 
може да посочи, кодирайте „Не знае“ и НЕ настоявайте за повече за конкретна възраст.  
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F1 
 
 
 
 
 
 
 
F4  
 
 
F6 & F11  
 
 
 
F15, F44, 
F52, F56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F17a-F17d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация за  домакинството 
 
Тук се пита за общия брой на членовете на домакинството, включително и децата. Моля, 
имайте предвид, че на въпрос  К5 от контактната форма се  записва броя на всички лица 
в жилището, а тук въпроса се отнася само за домакинството на респондента. Ако 
установите, че сте записали грешно преди:   
• НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ нищо в Контактната форма и процедурата по избор на 
респондент  
• Запишете вярната информация в F1  
• Отбележете някъде какво се е случило  
Тук се пита за връзката на всеки член от домакинството с респондента. Важно е 
респондентът да започва с „ той/тя е мой/моя..“ Приемните родители да се кодират с 03
  
Целта е да се измерва легалния, законовия статус на връзката на респондента с 
партньора му – сключен брак.    
 
Най-високо завършено образование  
F15 и останалите въпроси, отнасящи се до партньора и родителите, измерва нивото на 
завършено образование, т.е. за което е получен сертификат/диплома/официален 
документ. Ако респондентът е завършил в чужбина, трябва да избере български 
еквивалент от шоу-картата.   
F16 В „години на обучение“ се включват всички години на обучение, независимо дали 
във или извън учебно заведение, но без да се имат предвид прекъсванията преди 
получаване на официалния документ. Професионално обучение следва да бъде 
включено, но не и стажовете. Задочно обучение трябва да бъде отчетено като 
еквивалентно на редовно. Например ако един курс отнема една година редовно 
обучение, но като задочно отнема  две години, то трябва да бъде отчетено като една 
година. 
 
Икономическа активност  
F17a е комплексен въпрос, измерващ ВСИЧКИ дейности на респондента през 
последните 7 дни. Всички те трябва да се кодират, като се добавя и въпрос „Какво 
още?“.   
На F17c се кодира САМО един отговор, отнасящ се до ОСНОВНАТА дейност на 
респондента, така както той я вижда. Ако му е трудно да избере една, да посочи в 
картата възможно най-близката до основната от дейностите му през последните 7 дни.  
 
По-подробно с категориите на  F17a и F17c се има предвид какво е правило лицето 
САМО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 7 ДНИ: 
01 Включва всяка работа СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ!, не само като наето лице.  Включват 
се и временно отсъствалите през последната седмица от работа, вкл. по болест, 
майчинство, компенсации, стачки и др. и които ще се върнат на работа при същия 
работодател, както и сезонните работници.   
02 Включва се всеки вид обучение с изключение на заплатеното от работодател  
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F21  
F31 
F32 
 
 
 F34-34a   
 
 
 
 
 
F41  
 
 
 
F45a / F45c  
 
F61  
 
 
 
 
 
 
G8-G17  
 
 
 
 
 
G9a 
G11a/b/c 
G15a 

03 Безработни, търсещи активно работа, независимо дали чрез бюра по труда, 
агенции, познати  
04 Безработни, които не търсят работа 6 и повече месеца, независимо от причината 
– болест, отказване и т.н.  
05 С тежко заболяване или инвалиди за 6 и повече месеца.  
06 Пенсионери по възраст и стаж или „ранно пенсионирали се“, които са напуснали 
работа и не търсят варианти да работят.  
07 Отнася се САМО до редовно отбиващите служба за обществото или военна 
служба, НЕ до военослужащите! Не се отнася за България!!! 
08 Домакиня – възможно е повече хора да вършат домакинска работа и да се грижат 
за децата, но ни интересува САМО статуса на респондента.  
09 Всички, които не са посочили някоя от горните категории.  
 
Тук питаме за основната работа, независимо дали сегашна или предишна.  
Тук питаме за типа бизнес. 
Въпросът е за типа организация, в която респондентът работи или е работил и от където 
получава заплащане. Например, ако е нает като охранител от частна фирма, но работи в 
училище или в болница, се кодира частна фирма.  
Важно е да се наберат колкото се може повече детайли за ежедневните задължения на 
респондента.  
 
Доходи на домакинството 
С  F41 се търсят ЧИСТИТЕ/НЕТНИТЕ доходи на домакинството след всички удръжки – 
т.е. парите, с които домакинството реално живее.  Трябва да се кодира буквата, която 
респондентът посочва от шоу картата. 
 
Икономическа активност на партньора – виж по-горе „Икономическа активност“. 
 
Този въпрос измерва социо-културния произход на респондента, родословните му 
корени, семейното потекло. Пита се за две родословни линии – ако респондентът не 
посочи втора, в тази колона се кодира 55, ако посочи повече от две, помолете да ги 
сведе до две основни, ако се затруднява, кодирайте първите две посочени.  
  
Блок G - Справедливост 
  
В този блок от въпроси различни групи респонденти ще отговарят на различни въпроси 
за техните лични доходи – от трудова дейност, от пенсии, от социални плащания. Част 
от въпросите са за брутни, а част за нетни доходи (след удържане на задължителните 
данъци и осигуровки). Всички респонденти обаче ще отговарят на един и същ брой 
въпроси.   

Конкретни особености:  
Всички тези въпроси са отворени, т.е. респондентът посочва определено число, или 
кодирате „Не знае“ / “Отказ“ когато е подходящо.   Тъй като тези въпроси са деликатни, 
уверете респондентите, че личните им отговори ще се третират като конфиденциални – 
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G16a/b/c  
 
G9a 
G11a/b/c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G10a 
G12a/b/c  
 
 
 
 
 
G13a 
G14a/b/c 
G17a/b/c 
 
G18/G19/G20  
G8b-G17b  
 
 
G17b  
 
 
 
G8c-G17c 
 
  
 
G17c  
 
G18 
 
 
 

т.е. ще бъдат пазени в тайна и никой няма да има достъп до тях, освен в обобщен вид.   
 
Тук респондентите се питат за техните БРУТНИ или НЕТНИ доходи. С тях не се иска 
респондентът да пресмята каквото и да е, за да даде точен отговор – достатъчно е да 
посочи приблизително. Ако респондентът знае само брутните или само нетните си 
доходи, „Не знае“ е приемливо за другия тип.  
Ако респондентът каже, че няма обичайни доходи, защото е сезонен работник, работи 
неформално и т.н., запитайте колко получава през един типичен ден/седмица/месец.  
Ако регулярно получава някакви бонуси, те също трябва да се включат, НО! не и ако са 
инцидентни/временни.  
Ако респондентът е самонает, трябва да посочи колко обикновено получава в един 
типичен ден/седмица/месец. Ако става дума за семеен или друг тип бизнес без 
индивидуално разпределение, помолете респондента да се опита да раздели общия 
доход на броя на хората, които работят там и регистрирайте отговора.   
 
Ако отговорът на респондента е „Не зная“ или „Отказ“ на предишния въпрос, помолете 
да избере отговора си от шоу-картата и да ви каже съответната буква. Това е важно, за 
да бъде респондентът сигурен, че отговорите му ще бъдат пазени в тайна.    
Обърнете внимание, че скалите в ляво и в дясно са едни и същи и ако респондентът 
каже например „донякъде несправедливо“, изключително важно е анкетьорът да уточни 
за лявата или за дясната част от скалата става дума преди да кодира.    
 
Винаги четете инструкцията пред въпроси G13a, G14b, G14c и G20, като наблегнете на 
„справедливо“, а не толкова на ниски или високи доходи. При останалите въпроси 
четете инструкцията, само ако респондентът се нуждае от допълнително уточнение.  
 
Ако респондентът пита какво точно да включи в доходите си от пенсии, помолете да има 
предвид само индивидуалните си пенсии, но НЕ и допълнителните плащания за болест 
или инвалидност (те се включват в G8c/G17c). 
 
Тук питаме за пенсиите на хора, които имат същата професия като респондента, 
работили са същото като него. Ако има повече от една професия, работил е различни 
неща, запитайте за  онова, което е работил най-дълго време преди да се пенсионира.  
 
Ако респондентът пита какво точно да включи тук, помолете го да има предвид такива 
социални помощи или безвъзмездни плащания като помощите за безработни, за болест, 
за инвалидност, социални пенсии.    
 
Тук се пита само за получаващите социални помощи, не и безвъзмездни плащания.  
 
Тук се ползва карта 62. Обърнете внимание, че за респондентите, отговорили на  G18 
след G17c, това е същата карта като при предишния въпрос, но за респондентите, които 
са отговорили на G18 след G17a или G17b, това е нова карта. 
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КОНТРОЛ: При настоящото изследване ще се проведе стриктен контрол както от българския, така и от 
международния изследователски екип. Във всяко гнездо ще бъде проверени на случаен принцип 
поне по един адрес, вкл. с посещение на адресите. При установяване на неточности в работата на 
анкетьора ще се налагат санкции, пропорционални на неточностите. Прави се пълен логически оглед 
и контрол на всички  Обходни листове (Карта на анкетьора) и на всички попълнени анкетни карти. 

При възникнали проблеми се обръщайте към Ръководителя на анкетьорския екип за Вашето ТСБ  

 

УСПЕШНА РАБОТА! 

 
 
H1/H2  
 
 
 
I1-I9 
 
 
 
 
 
J1-J9 

Останалата част от Блок G (G18 и нататък) се отнася до всички респонденти. 
 
Блок Н – Индивидуални човешки ценности 
Мъжете респонденти отговарят на H1 (всички въпроси A-U), а жените – на Н2. Шоу 
картата  е една и съща.  
 
Блок I – Тест въпроси 
Тези последни въпроси са сходни с преди задаваните. Респондентът не трябва да се 
опитва да си припомни какво е отговорил преди, а да възприема въпросите като нови. 
Важно е точно да прочетете цялата инструкция и да се уверите, че ползват точната 
шоукарта.   
 
Блок J – Въпроси към анкетьора 
Анкетьорът трябва задължително да отговори на тези въпроси СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ 
НА ИНТЕРВЮТО! Всички въпроси се отнасят до цялото интервю и са особено важни за 
анализиране на обстановката и проблемите при интервюирането.  
 



Европейското социално 
изследване в България: 

специфики и правила

Доц. Лилия ДИМОВА
Национален координатор



www.europeansocialsurvey.org

Идейният двигател
Легенда в световната емпирична 
социология, съосновател на двете 
най-мащабни дългосрочни 
програми в социалната сфера –
International Social Survey 
Programme (ISSP 1984 -) и European 
Social Survey (ESS  2002-)…

България е пълноправен член и в
двете – в ISSP чрез Агенцията за
социални анализи (АСА от 1994-), в
ESS чрез (АСА 2005 – 2013) и
Консорциум ESS ERIC – Bulgaria
2018-

Prof. Sir Roger Jowell
(1942 – 2011)



Обществените нагласи имат голямо значение в 
демократичните общества. Те отразяват какво гражданите 

мислят, чувстват, искат, предпочитат, от какво се страхуват. 
Те се измерват трудно, често са недоизказани и не могат да 

се анализират само от стандартни изследвания на 
общественото мнение.  Затова съществува ESS. 

Professor Sir Roger Jowell
Първият Директор на European Social Survey (ESS)
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Защо ни е нужно Европейско 
социално изследване?



www.europeansocialsurvey.org



www.europeansocialsurvey.org

Целите на ESS: да бъде 
чут гласът на хората

Регистриране, анализ и разпространение на
надеждни данни за динамиката на социалния климат в
Европа, включително на изменящите се нагласи,
ценности, възприятия и модели на поведение на
гражданите от различни страни.

Осигуряване на свободен и навременен достъп до
базата данни на всички интересуващи се лица и
институции.

Постоянно усъвършенствани на методите за
количествени социални изследвания и анализ в Европа
и отвъд.

MD1



Lysbilde 5

MD1 Според мен тук има адски много текст. Виж предложенията ми в следващия слайд
Martin Dimov; 19.12.2009



 Дългосрочно крос-национално изследване за измерване 
динамиката на обществените нагласи в целия социален 
спектър от живота на обществото

 Поддържа и създава високи академични стандарти за 
провеждане на международни сравнителни изследвани  и се 
ползва с признание на „златен методически стандарт“ 

 Алтернатива на академичното високомерие и бутикова 
затвореност

 Данните и методическите подходи са достъпни за всички

 Метод на регистрация - Face-to-face интервюта по 
местоживеене – PAPI и CAPI

6

ESS = социален еквивалент на 
Евростат?



 Общо 37 страни изграждат динамичен ред от надеждни данни  

 Завършени са 8 двугодишни издания, тече деветото

 Единственият социален проект, носител на най-високата 
научна награда на ЕК - „Декарт“ (2005)

 2013г. - статут ESS ERIC; 2015г. - ESFRI Landmarks; 2016 –
клъстер SERISS, координирайки всички ERIC инфраструктури
в социалната област

 Над 5 000 научни публикации, повече от 150 000 регистрирани 
ползватели на данни и методики от цял свят

7

ESS = социален еквивалент на 
Евростат?



www.europeansocialsurvey.org

Най-важното за ESS 

ESS не гали сетивата на управляващите, точно 
обратното – разкрива и доказва с надеждни данни 

когато „Царят е гол“!
НО! за да се случи това: 

Всички респонденти от всичките 29 страни трябва да 
се интервюират по един и същ начин
Задължително трябва да се ползват шоу-карти
ESS правилата трябва спазват от всички на всички 
етапи от подготовката и провеждането на 
изследването до обработката и депозирането на 
файловете с данни



www.europeansocialsurvey.org

Специфики на ESS

Провежда се на всеки 2 години по единна методика и инструментариум

Национална представителна извадка (probability sampling) за
населението над 15-години без горна граница от типа тристепенна
гнездова извадка (гнездо, адрес, последен рожден ден)

Не се допускат никакви замени в извадката или промени във
въпросника от националните екипи!

Координира се от Core Science Team (CST) с домакин Великобритания
със седалище в City University – London и още 6 страни (Германия,
Норвегия, Белгия, Холандия, Испания и Словения), който отговаря за
международната координация, дизайна и качеството на изследването, за
разпространението и администрирането на данните

Ръководи се от Общо събрание (General Assembly - GA), което
назначава Директора и включва всички страни членове, наблюдатели и
гости, но право на глас имат само членовете

MD12
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MD12 Според мен тук има адски много текст. Виж предложенията ми в следващия слайд
Martin Dimov; 19.12.2009
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Специфики на ESS

Всяка страна e длъжна да определи Национален координатор, който
координира всички дейности на всички етапи от осъществяването на ESS на
национално равнище и носи цялостна отговорност за изпълнение работата на
терена и качеството на данните, а също участва в работата на NC Forum,

Няма централно финансиране - всяка страна сама осигурява
необходимите средства за национални разходи и плаща членски внос към CST

Работният език е британски английски

Изградени са над 10 крос-национални експертни групи от повече от 100
учени и изследователи с различна проблемно-тематична експертиза за
подпомагане на националните екипи и за валидиране на всеки етап от
подготовката, провеждането и разпространението на данните (извадка, превод,
религия, образование, семейно положение, етнически произход, доходи,
GDPR, график и мониторинг на теренната работа, депозиране на данните)

Всички данни и съпътстващи документи (общо 21 на брой) се депозират,
обработват и разпространяват от NSD Norway

MD14
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MD14 Според мен тук има адски много текст. Виж предложенията ми в следващия слайд
Martin Dimov; 19.12.2009



 7 издания

 6 издания

5 издания

 4 издания

 3 издания

 2 издания

 1 издание

11

Географски обхват на ESS



Над 150 000 регистрирани ползватели от цял свят (май 2018):

12

ESS в цифри
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Въпросникът на ESS

Състои се от основен и допълнителен модул, 
които се повтарят във всеки рунд

Допълнителният модул изследва ценностните
ориентации и е разработен от световно известния 
израелски социален психолог Shalom Schwartz

На конкурсен принцип се определят още два 
ротационни модула

Има специален блок от тест- въпроси 

Контактна форма регистрира броя на посещенията 
и резултатите от тях
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Структура на основния въпросник
Вид Блок № Тема
Основен A1 – A6 Ползване на медии и интернет, социално доверие 

Основен B1 – B43 Политика, вкл. интерес към политиката, доверие, партийни предпочитания, 

електорална или друга форма на участие в политиката, социално-

политическа ориентация, миграция 

Основен C1 – C42 Субективно благополучие, социално изключване, престъпност, религия, 

усещане за дискриминация, национална и етническа идентичност, тест 

въпроси (С32 – С40 с продължение в Блок I), нагласи за участие в 

референдум за оставане в ЕС. 

Ротационен D1 – D35 Времеви етапи от живота на човека; най-подходяща възраст за важни 

събития в човешкия живот.  

Основен Rotating F1 – F61 Социо-демографски промил, вкл. структура на домакинството, пол, възраст, 

семейно положение, образование, професия и длъжност, данни за 

партньора и родителите, синдикално членство, доходи и етнически произход

Ротационен G1 – G32 Справедливост на получавани доходи, на достъп до образование и работа, 

на разпределяне на ресурси, отношение към нормативни принципи, 

социална изолираност, вяра в справедлив свят 

Основен Блок H Скала на индивидуални ценности

Основен Блок I Тест въпроси
Въпросник  за 
анкетьора

Блок J Въпросник за самопопълване от анкетьора



 Престъпност

 Демокрация и политика

 Човешки ценности

 Имиграция

 Използване на медиите

 Национална и етническа идентичност

 Дискриминация

 Религия

 Социално изключване

 Социално доверие/доверие в институциите

 Субективно благополучие

 Социално-демографски характеристики

Europeans and Democracy | European Parliament | 04.03.15 15

Основни теми във всеки рунд



R1 2002/03г.
• Гражданство
• Имиграция

R2 2004/05r.
• Труд, семейство, благополучие
• Здраве и здравни услуги
• Икономически морал

R3 2006/07r.
• Жизнени цикли
• Лично и соц. благополучие

R4 2008/09r.
• Възраст и дискриминация
• Благополучие

Europeans and Democracy | European Parliament | 04.03.15 16

Теми на ротационните модули
(Българско участие)

R5 2010/11r.
• Труд, семейство, благополучие в 
криза
• Доверие в правосъдието

R6 2012/13r.
• Лично и социално благополучие
• Разбирания и оценки на демокрация

R7 2014/15r.
• Неравенства в здравеопазването
• Имиграция

R8 2016/17r.
• Климатични промени и енергия
• Благоденствие и солидарност под 
натиск

R9 2018/19r.
• Правосъдие и справедливост
• Жизнени цикли
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Отваряне 
на  ESS9
Intranet

Старт на 
подготовка
та за 
терена

Избор на  
агенция 
за 
терена

Дискусии с 
експерти по 
извадките

ОК на АК и 
графика за 
терена

Sign off на 
извадката

Депози-
ране в 
NSD

Обучение 

на 
анкетьори

Предоставяне 
на Data 
protocol & 
Templates

Обработка
и 
архивиране

Експертна 
оценка на 
файлове и 
документи

Публикуване  
на данни и 
документи

Работа 
на 
терена & 
отчети

Докумен-
тация

Превод, 
верификация, 
SQP и претест
на въпросника

Конкурс за 

ротационен 
модул 

Избор на 
научен 
екип 

Операцио-
нализация и 
претест

Обсъждане  
с НК

Консултации 
за демогр. 
променливи 
с НК 

Качеството на изследването – топ предизвикателство
Жизнен цикъл на ESS 2017-2019
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Качеството на изследването – топ 
предизвикателство

Всички респонденти от всички страни се поставят в 
едни и същи условия! 

Сложна процедура по съгласуване с националните 
екипи (sign off), строги правила и постоянен 
мониторинг на всички етапи

От английския въпросник до терена
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Хронология на участието на България в ESS

2005 – 2013 – Агенция за социални анализи (АСА) успешно реализира ESS R3, 
R4, R5 and R6 с финансовата подкрепа на ФНИ

2010 – Изграждане на Консорциум ESS –Bulgaria (АСА, УНСС, ИИОЗ, СИБ), 
единственият социален проект, включен в първата Национална пътна карта на 
научно-изследователските инфраструктури (НПК) – НЯМА финансиране

2014 - Изграждане ESS ERIC –Bulgaria (УНСС, ИИОЗ, АСА, СИБ), единственият
социален проект, включен във втората НПК – НЯМА финансиране  

2016-2017 – Разширяване на Consortium ESS ERIC –Bulgaria с партньор БСА, 
единственият социален проект, включен и в третата НПК– НЯМА финансиране

2018 - Разширяване на Consortium ESS ERIC –Bulgaria с партньор НСИ, включен в 
НПК 2016 – 2023 и сключен договор между МОН и CST за членство в ESS ERIC и 
провеждане на R9 and R10. Първи финансов трансфер за 2018-19!!!

2003-14 - 26.2% от всички научни публикации по ESS

2005 – (2023) - Лилия Димова, Национален координатор 



Ползите са широкоспектърни, а самото ESS като научно-
изследователски подходи, методи, техники, резултати има
изключително широка приложимост - за научни цели, за
обучение на студенти и докторанти, за повишаване на
квалификацията и кариерното развитие на учени,
изследователи и университетски преподаватели от всички
генерации, за изготвяне на научни анализи и политически
препоръки, за актуализиране и научна обосновка на
политики, стратегии, управленски решения, (highest quality
evidence based policies), и мн. др.

Europeans and Democracy | European Parliament | 04.03.15 20

За ползите от ESS



 Първата колективна монография  под съставителството на проф. Н. 
Тилкиджиев и доц. Л. Димова „Благополучие и доверие: България в 
Европа? Сравнителен анализ по Европейското социално изследване 
(ESS) 2006/2009.”

 Организиране на конференции, прес-конференции, семинари и др. 

 Над 15 защитени дисертации 

 Над 15 хабилитации на социални учени

 Обучение на студенти, докторанти, учени

 Научни публикации и участие в научни форуми

 Edu Nеt – прилагане в обучението 

 Публични дискусии върху данни и методики на ESS

 Публикации в периодичния печат, журналистически коментари, медийни 
изяви 

 Политически препоръки за различни държавни органи

 Актуализирани стратегии и политики на правителствени и 
неправителствени структури и организации

Europeans and Democracy | European Parliament | 04.03.15 21

Реализирани ползи за България 



1. Защото помага гласът на обикновените хора да бъде чут от 
управляващите

2. Защото разкрива живота на хората такъв, какъвто е, а не 
какъвто ни се иска да бъде

3. Защото сравнявайки се с другите, по-добре опознаваме себе 
си

4. Защото помага на политици и управленци да бъдат 
информирани какво мислят и чувстват хората, които са ги 
поставили на власт с вота си

5. Защото помага на власт имащите да разработват и 
актуализират дейността си според проблемите и 
очакванията на хората

От спазването на ESS правилата зависи какво ще 
чуят управляващите – истината или менте!

22

Защо ESS е важно за България?
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Основни правила на  ESS за провеждане на интервюто

Всички респонденти трябва да бъдат поставени при едни 
и същи условия, по един и същ начин да се пита за едно и 

също от всички анкетьори във всички страни!

1. Всички респонденти трябва да получават една и съща 
въвеждаща информация там, където е дадена 

2. Всички респонденти трябва да дават собствени отговори, 
без някой да им влияе

3. Всички въпроси трябва да се задават от анкетьора, а да не 
се четат от самите респонденти
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ESS ПРАВИЛА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИНТЕРВЮТО

1. Никога не започвайте интервюто преди да сте отговорили на 
всички въпроси, които има респондента около изследването. 
Уверете се, че респондентът разполага с всички шоу-карти, но 
не и със самия въпросник!  

2. Изберете място за интервюто така, че респондентът да не 
вижда екрана на лаптопа по време на цялото интервю. 

3. Ако е възможно, постарайте се да сте само Вие и респондента, 
без външни хора – обяснете, че това е най-доброто за него и се 
помъчете да го изолирате от външно влияние. Интересува ни 
само и единствено мнението на конкретния респондент, а не на 
обкръжението му. 
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ESS ПРАВИЛА КАК ДА СЕ ИЗЧИТАТ ВЪПРОСИТЕ

1. Всички въпроси трябва да се изчитат точно както са написани – без съкращения 
или допълнения. Това се отнася и до преходите от една тема към друга –
респондентът не трябва да знае темите предварително.
2. Въпросите да се изчитат достатъчно ясно и бавно, за да може респондентът да 
осмисли отговора си. 
3. Когато въпросът започва с „Покажете карта …“ се уверете, че респондентът 
вижда точно тази карта. Не четете отговорите от картата, а само въпроса, освен ако 
това не е изрично указано. 
4. Никога не коментирайте отговора на респондента и не вмъквайте ваши думи 
между въпросите, като например „Знам, че това едва ли ви интересува, но…“.
5. Преди да кодирате отговора на респондента се уверете, че е чул целия въпрос до 
края. Важно е всички респонденти от всички страни да бъдат питани за едно и също 
по един и същ начин.
6.  НЕ четете на респондента отговорите, които  са в скоби. Такива са напр. (Не 
знае / Не може да прецени), (Отказ) и др. 
7. Ако се наложи да прочетете въпроса втори път, прочетете го по същия начин, без 
да съкращавате или добавяте каквото и да било.
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ESS ПРАВИЛА КАК ДА СЕ РЕАГИРА ПРИ ОТГОВОРИТЕ

1.  Поддържайте неутрално поведение и реакции към отговорите на 
респондента, т.е. погрижете се да не давате никакъв сигнал или да се смеете 
когато четете въпроса и никога не изказвайте оценки, съгласие, одобрение 
или не с дадения отговор. Изключително важно е върху отговора на 
респондента да не се оказва никакво влияние, както и респондента да се 
чувства комфортно до края на интервюто. 
2. Никога не давайте дефиниции на термини от въпросника, дори 
когато респондента го иска, с изключение на случаите, когато това е изрично 
указано. Просто прочетете още веднъж въпроса, а ако респондента не може 
да отговори, кодирайте „Не може да прецени“ и продължете нататък. По този 
начин всички респонденти от всички страни са поставени при  едни  и същи 
условия и не им се дават различни дефиниции от различни анкетьори.  
3. Най-общо казано, ако респондента каже, че не знае или откаже да 
отговори, приемете това, кодирайте и преминете нататък. При по-
деликатните въпроси опитайте любезно да обясните  още веднъж, че всичко, 
което каже се пази в тайна и само обобщените резултати от всички 
интервюта ще се ползват. Ако пак откаже, кодирайте отказ и продължете.
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ESS ПРАВИЛА КАК ДА СЕ РЕАГИРА ПРИ ОТГОВОРИТЕ

4. Ако се окаже, че при тест въпросите респондентът отговаря 
различно от това, което е казал преди, просто го приемете, кодирайте 
и продължете нататък  - не го поправяйте! 

5. Никога не коментирайте и не интерпретирайте опциите в 
скалата за отговорите! Винаги изчаквайте респондента сам да 
посочи отговора си, без вие да му четете възможните отговори. 
Изключително важно е да се кодират точно отговорите, дадени от 
респондента, а не интерпретациите на анкетьора. 

6. Ако респондентът започне да разсъждава върху отговорите или 
се опита да ви въвлече в разговор, не се поддавайте и любезно го 
върнете към интервюто. Бихте могли да кажете например „ Това е 
много интересно и бихме могли да говорим след интервюто, но сега 
е най-добре да се върнем към останалите въпроси“. 
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Благодаря и успех при анкетирането! 
Гласът на хората е във вашите ръце –

от вас зависи какво ще се чуе: 
истината или менте!
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Някои основни изводи от Шестото 
издание на ESS (2012-2013) 

Добрата новина е, че след седем години членство в ЕС, България 
вече НЕ ВОДИ ВСИЧКИ негативни класации – наблюдава се 
скъсяване на дистанцията между нас и други страни на 
континента – Португалия, Испания, Унгария.

Лошата новина е, че в европейски сравнителен план 
продължаваме да сме най-бедната страна, да сме общество на 
ниско доверие и да сме най-масово неудовлетворени от живота и 
управлението си. 
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Някои основни изводи от Шестото 
издание на ESS (2012-2013) 

Българите сме сравнително толерантен народ, по-толерантни 
сме от руснаци, унгарци, чехи,  португалци, англичани, НО! както 
в цяла Европа, така и при нас отношението ни към “другите” и 
“различните” е  избирателно.  

Европейското обществено мнение е  устойчиво и трайно 
разединено по оста Богатият, толерантен и с високо доверие 
Север и Бедният подозрителен Юг, но е почти единна в 
недоверието си към “презряната “ категория политици. 

Щастливо и безпроблемно се живее в страните с достоен жизнен 
стандарт, с доверие към хората и институциите и допирни точки 
между дневния ред на управляващите и на хората, които са им 
поверили тази роля – засега ние сме доста далеч от това...
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Доволни от живота си 2013г. (%)
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Чувстват се щастливи 2013г.  (%)
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Как живеят домакинствата в Европа с доходите, 
които получават през 2013г.? (%)
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Как живеят домакинствата в България  с 
доходите, които получават по години? (%)
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Домакинства с доходи в най-ниската 
подоходна децилна група по страни 2013г.  (%)
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Доверие към съдебната система 2013г. (%)
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Доверие към политиците (%)
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Доверие към Европейския парламент 
по години 

(средна за Европа по 11-степенна рангова скала)
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Правят ли имигрантите страната по-добро 
място за живеене 2013г.? (%)
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Каква трябва да е политиката на България 
към чужденците, които искат да се заселят 

в България (%)

2007 2009 2011 2013

Да разрешава на много от тях 
да идват и да живеят у нас 22.6 28.5 30.6 21.6

Да разрешава само на някои 25.7 29.3 31.6 32.0
Да разрешава на много малко 15.9 16.7 16.4 20.3

Да не разрешава на никого 19.9 14.4 12.9 15.6

Не знае/Не може да прецени 15.9 11.1 8.5 10.4
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Как да ползвате ISSP и ESS?

ESS - www.europeansocialsurvey.org

ISSP - www.issp.org

Цялата документация по отделни издания, 
страни и теми е публично достояние

Данните от са безплатни и достъпни

Просто се регистрирате и теглите каквото ви е 
нужно ..
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Агенция за социални анализи (АСА)

АСА е научно-
изследователска организация 

от типа Think Tank, 
националният представител 

за България в
International Social 

Survey Programme (ISSP)
и  в 

European Social Survey (ESS)
Пл. Македония № 1 

1040 София
Tel/Fax:+359 2986 1072 

asa@mail. bg
http://www.asa-bg.org

www.ess-bulgaria.org
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