
РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ СЛЕД ЗАЩИТАТА НА ДОКТОРСКА 
ДИСЕРТАЦИЯ 

 
I. Монография: 
 
Димитрова, Е. 2011. Промени в раждаемостта в България – поведенчески и ценностни 
измерения. София, Акад. Изд. „Проф. д-р Марин Дринов”. 

   
Изследването има за цел да проучи поведенческите и ценностните изменения, които 

съпътстват разгръщането на съвременния фертилен преход като част от Втория демографски 
преход в България. Последният намира проявление у нас след 1990 г.  

В първа глава е описана теоретичната рамка на изследването. Представена е теорията 
на Втория демографски преход, както и концепциите, които служат за основа на анализа на 
динамиката в репродуктивните ценности на българското общество. 

Във втора глава са описани накратко измененията във фертилната картина на страната 
на макро-ниво. Анализът е съсредоточен върху динамиката на показателите за раждаемостта 
с акцент върху измененията през периода 1990-2008/9 г.  

В трета глава са разгледани измененията в репродуктивното поведение на 
българските жени. Представени са резултатите от три модела на преходите към първо, второ 
и трето раждане, изградени с помощта на събитийния анализ и един общ мулти-левъл модел, 
в който е тествано наличието на селективност сред жените по отношение на индивидуалните 
им фертилни преходи.  

Проведеният анализ разкрива процес на силен спад в равнищата на риска за първо 
раждане, както и тенденция на отлагане на майчинството, особено силно изразена през 90-те 
години в България. Водещите детерминанта на прехода са образователната степен и 
активност, партньорският статус и етническата принадлежност на жените. Сред определени 
групи, като тази на високообразованите българки, феноменът на окончателното бездетсвото 
намира все по-широко разпространение в съвременния период. Въпреки това анализът 
показва, че дори и в съвременния период преходът към първо раждане остава почти 
универсален сред жените у нас.  

Моделът на вторите раждания разкрива наличието на тенденция на спад в равнищата 
на риска, особено силно изразена през 90-те години. Спадът в риска за раждане на второ дете 
е най-силен сред българките. Жените с ромски произход имат значително по-голяма 
вероятност да родят второ дете. Анализът разкрива наличието на силен, негативен 
образователен градиент в раждаемостта от втори ранг. Образованите жени, и особено тези с 
висше образование, много по-рядко решават да имат още едно дете спрямо по-ниско 
образованите им сънароднички. 

Анализът показва още, че ниското образование и малцинствената принадлежност са 
водещи детерминанти и по отношение на риска за раждане на трето дете в България. Налага 
се изводът, че раждаемостта от по-висок ранг все повече се превръща в специфична черта на 
демографското поведение на социално депривираните групи в страната. 



Описаните резултати внушават още, че Вторият демографски преход е силно повлиян 
от социалните неравенства в страната. Образованите жени, които имат по-висок социален 
статус, по-голяма автономия при взимането на решения, повече възможности за личностна 
себеизява извън сферата на семейството и дома, се явяват носители на демографски 
иновации. 

Анализът разкрива още наличието на селективност сред жените в България по 
отношение на трите фертилни прехода, моделирани на индивидуално ниво. Налице е група, 
която поради специфични ненаблюдавани психо-социални характеристики е по-силно про-
фертилно ориентирана. В тази група рискът за първо, второ и трето раждане е значително по-
висок в сравнение с останалата част от населението.  

В четвърта глава са разгледани по-подробно субективните предпоставки на новия 
фертилен преход. Изследвани са факторите, които влияят върху намеренията на жените в 
близка или по-далечна перспектива за раждане на първо и второ дете. Резултатите от анализа 
показват, че възрастта, образованието и икономическите характеристики на двамата 
партньори имат най-силно влияние върху намеренията за раждане на (още едно) дете.  

Специално внимание е отделено и на динамиката в репродуктивните ценности в 
българското общество след 1990 г. с акцент върху идеалния брой деца в семейството и 
идеалната възраст за раждане на дете. Резултатите показват, че двудетната норма се запазва 
във времето като преобладаваща, но останалите семейни модели от гледна точка на 
паритетната композиция на потомството търпят значителни изменения. Бездетството, което 
като цяло е рядък личностен избор в българското общество, губи подкрепа след 1990 г.  
Привържениците на еднодетния модел нарастват с умерени темпове. По-образованите лица, 
както и лицата с по-добър материален статус, са по-склонни да изберат модела на по-късния 
преход към родителство и за двата пола. 

В заключителната част на изследването обобщаваме резултатите от проведените 
анализи на ценностните и поведенческите аспект на променящия се фертилен профил на 
страната след 1990 година. Правят се разграничения в начина на протичане на Втория 
демографски преход в условията на пост-социалистическите общества и тези на обществата 
на благополучието. 
 
II. Съавторство в колективни монографии: 
 
Василева, Л., Александрова-Караманова, А., Александрова, Б., Богданова, Е., 
Димитрова, Е., Коцева, Т., Тодорова, И. 2008. Поведение и здраве при деца в училищна 
възраст. ЕТ Фотоника. София. стр. 120. 
 
           Димитрова, Е.  Глава 2: „Стрес и удовлетвореност от училищната среда”, стр. 22-29. 
 

В тази глава са разгледани някои характеристики на училищната среда, личностните 
преживявания и удовлетвореност от нея като характеристики, които имат пряка връзка с 
здравните поведения сред учениците от V, VII и IX клас в България. Резултатите показват, че 



w сравнение с другите страни, участвали в изследването българските ученици в V, VII и IX 
клас, които се чувстват прекалено натоварени при подготовката на уроците и домашните си, 
заемат средна позиция. От балканските страни само румънските ученици се отличават с по-
високи стойности и за трите възрастови групи. С нарастване на възрастта се увеличава 
процентът на юношите, които изпитват по-засилено чувство на стрес, предизвикан от 
прекомерно натоварване с уроците и домашните. Очертават се значими различия по пол, 
свързани с усещане за стрес в училище. Момичетата от VII и IX клас по-често заявяват, че 
изпитват прекомерна натовареност при подготовката за училище в сравнение с момчетата. 
При най-малките ученици наблюдаваме обратното – момчетата петокласници се чувстват по-
стресирани, отколкото момичетата. Данните от изследване потвърждават, че чувството за 
прекалена натовареност в училище е рисков фактор, който често води до влошаване на 
субективната оценка за здравословното състояние. Някои ученици, които изпитват 
напрежение и стрес в училище, прибягват до редица рискови за здравето им поведения. Те 
най-често се изразяват в повишена консумация на алкохол, тютюнопушене, както и прояви 
на по-агресивно поведение.  

В сравнение с връстниците им в останалите страни процентът на българските ученици 
от V, VII и IX клас, които са изразили съгласие с твърдението, че децата в техния клас са 
внимателни един към друг и си помагат, е най-нисък. Тази оценка е тревожна, тъй като 
дискомфортът и липсата на подкрепа предразполагат учениците към различни форми на 
рисково поведение и създават ситуации, в които е поставено в риск тяхното здраве и 
благополучие. 
 
          Коцева, Т. и Е. Димитрова. Глава 3: „Тормоз и насилие в училище”, стр. 30-36. 
 

Главата разглежда насилието и тормозът сред децата в България и връзката му с 
училищната среда. Резултатите показват, че Между 10 и 20% от анкетираните ученици 
твърдят, че са подложени на инцидентен тормоз от своите съученици в училище (случвало се 
е 1-2 пъти за последните два месеца). Най-вече седмокласниците стават обект на инцидентен 
тормоз в училище. В училище системният тормоз (повече от 1-2 пъти месечно) е 
разпространен в по-слаба степен. Най-уязвими към системен тормоз са 15-годишните 
ученици и особено момчетата. По този показател деветокласниците в България заемат 
водещо място – всеки трети ученик в ІХ-ти клас твърди, че е подложен на тормоз няколко 
пъти в месеца. Наблюдава се статистически значима връзка между типа семейство, в което се 
възпитават учениците, и твърденията им, че са обект на тормоз в училище.  Децата, 
отглеждани от баба/дядо или в социален дом, стават по-често жертва на училищен тормоз. 
Почти всеки десети от анкетираните ученици от всички класове признава, че е участвал в 
системен тормоз  – 2-3 пъти в месеца през последните два месеца. Най-висока агресивност в 
училище демонстрират 13-годишните ученици и сред тях преди всичко момчетата. 
Учениците с ниска учебна успеваемост, с рискови поведения и отглеждани в по-заможни 
семейства са сред тези, които по-често упражняват тормоз и насилие над другите. Всеки 6-ти 
български ученик на 11- и 13-годишна възраст (отнася се за момчетата) е участвал в 



сбивания поне три пъти през последната година. Българските петокласници и седмокласници 
се класират сред първите 12 страни по висока честота на участия на учениците в сбивания, 
докато деветокласниците участват в по-слаба степен в такива прояви и заемат 29-то място в 
международната класация. Не се наблюдават статистически значими връзки между здравната 
самооценка на учениците и индикаторите за тормоз и насилие в училище. Учениците, които 
не са тормозени в училище, в малко по-висока степен изразяват удовлетвореност от живота в 
сравнение с учениците, които са обект на тормоз. 
 

Коцева, Т. и Е. Димитрова. Глава 11: „Употреба на цигари, алкохол и канабис”, стр. 87-
97. 
В тази глава се разглежда употребата на цигари, алкохол и канабис сред учениците в 

България. Резултатите показват, че пиенето на алкохол и тютюнопушенето са широко 
разпространени поведения сред децата в училищна възраст и най-вече сред 15-годишните 
ученици: над една трета от деветокласниците ежеседмично употребяват алкохол и цигари. 
Момчетата в по-голяма степен са изложени на риска да прибягват до честа употреба на 
алкохол в сравнение с момичетата. При употребата на цигари се наблюдава обратната 
зависимост – по-висока е вероятността при момичетата да пушат в сравнение с момчетата. 
Децата, чиито семейства са с много добро материално положение, в по-голяма степен са 
изложени на риска от честа употреба на алкохол в сравнение с децата от по-бедните 
семейства в България. Вероятно тези рискови поведения са част от новите консуматорски 
стилове на поведение, разпространени сред слоевете с по-добро материално положение. 
Рискови фактори за употреба на алкохол и цигари се оказват липсата на близост с майката и 
бащата, честото прекарване на вечерите извън дома, слабият успех на ученика, 
преживяването на тормоз в училище.  

Разпределенията според честотата на употреба на канабис през целия живот, през 
последната година и месеца, предхождащ датата на наблюдението, показват, че употребата 
на марихуана сред деветокласниците в България вече е добила популярност. В сравнителна 
перспектива деветокласниците учениците в България показват проявяват модел на 
поведение, свързан с употребата на канабис, който съществено се различава от този в 
съседните балкански страни. Учениците Деветокласниците в България по-често употребяват 
канабис в сравнение с връстниците им в Румъния, Гърция и Македония. България Те 
изпреварват също така и някои връстниците им от останалите централно и източно-
европейски страни като (Унгария, Словения, Русия и Украйна), без да достигат обаче 
високите нива на употреба, характерни за , като от друга страна се разграничава от моделите 
на поведение, разпространени в страните от Западна Европа и САЩ. 
 
Атанасов, А. и кол. 2011. Населението на България в началото на 21-ви век – състояние 
и тенденции. София, Акад. Изд. „Проф. д-р Марин Дринов”. /под печат/  
 

Димитрова, Е. и Коцева, Т. „Раждаемост и репродуктивно поведение - преходите 
към първо, второ и трето раждане в България” (Глава 3) 



 
Тази глава има за цел да даде отговор на въпроса: какво е влиянието на различни 

индивидуални характеристики върху риска за раждане на първо, второ и трето дете сред 
жените в България? За целта използваме данни от първата вълна на изследването 
“Взаимоотношения между поколенията и половете” (2004 г.) Изследването на влиянието на 
различни индивидуални характеристики и активности, в които жените участват по време на 
репродуктивния си живот (образователна, икономическа активност и пр.) върху решението 
им да имат или не (още) едно дете е осъществено посредством метода на събитийния анализ. 
Резултатите показват наличието на процес на силен спад в равнищата на риска за първо 
раждане, както и засилена тенденция на отлагане на майчинството, особено силно изразена 
през 90-те години в България. Въпреки промените първото раждане остава почти 
универсален феномен в България. Поради това етническата принадлежност, образователните 
различия и семейният произход на жените има слаб диференциращ ефект върху този жизнен 
преход.  

Моделът на вторите раждания в България показва наличие на силно изразена 
тенденция на спад в равнищата на риска за раждане на второ дете, която е особено силно 
демонстрирана през 90-те години. През този период разширяването на интервала от време, в 
който рискът приема най-високи стойности (между 1-вата и 5-тата година след раждането на 
първото дете) сигнализира за наличие на процес на отлагане на една част от тях. 
Стабилизирането на социално-икономическата обстановка в страната след 2000 г. има 
благоприятстващ ефект върху реализирането на част от отложените втори раждания. 
Анализът разкрива наличието на значими етнически и образователни различия в риска за 
второ раждане в България. Спадът в риска за раждане на второ дете е най-силен сред 
българките. Образованите жени, и особено тези с висше образование, много по-рядко 
решават да имат още едно дете спрямо по-ниско образованите им сънароднички. 

Третото раждане е феномен, разпространен най-вече сред социално депривираните 
групи в страната. Ромките и туркините имат значително по-висок риск за раждане на трето 
дете в сравнение с българките. Голяма част от тези жени са с ниско образование, което 
обяснява негативния образователен градиент, който моделът отчита. 

 
Коцева, Т. и Е. Димитрова. 2011. „Взаимоотношения родители-деца. Напускане 
на родителския дом”. (Глава 5) 
 
Тази глава разглежда факторите, които влияят върху процеса „напускането на 

родителския дом” като ключово събитие в живота на младите хора в България, бележещо 
етап от тяхната еманципация и автономизация. Използвани са данни първата вълна на 
изследването “Взаимоотношения между поколенията и половете” (2004 г.). Събитието 
„напускане на родителския дом” е изследвано с помощта на метода на събитийния анализ. 
Резултатите от анализа разкриват следните зависимости. В сравнителна перспектива анализът 
показва относително ранно напускане на родителския дом. Налице е по-късно протичане на 
събитието при мъжете в сравнение с жените. Моделите установяват също така забавяне на 



процеса на еманципиране от родителския дом през преходния период поради икономическата 
нестабилност, безработицата, обедняването и като цяло намалените шансове за териториална 
самостоятелност на младите поколения. От настоящия анализ става ясно още, че с нарастване 
на образованието рискът за отделяне от родителите също нараства. Това показва, че 
образованието е един от основните фактори за осъществяването на този преход, не случайно 
за хората с висше образование рискът за напускане е най-висок при всички тествани модели; 
необходими са обаче допълнителни анализи, за да се измери по-точно неговия ефект. 
Размерът на семейството оказва ключово влияние върху процеса на напускане на 
родителския дом. Тези лица, които произлизат от по-големи семейства, имат по-висок риск да 
напуснат дома. Големият брой братя и сестри, съжителстващи в едно домакинство, се оказва 
изтласкващ фактор, който съдейства за ранното еманципиране на една част от респондентите. 
Лицата, които са  израстнали на село, също имат по-голям риск за напускане на родителския 
дом.  При тях този процес може да се обясни с търсенето на възможности за получаване на 
образование и по-добра професионална реализация в по-големи населени места. 
Образованието на родителите също е значим фактор за случването на изследваното събитие – 
по принцип моделите показват, че лицата, чиито бащи са с по-ниско образование, имат по-
голям риск за напускане на дома в сравнение с тези, чиито бащи са с висше образование. Не е 
ясно обаче каква е причината за напускане и поради това ефекта на образованието няма 
еднозначна интерпретация. Образованието на майката не оказва влияние. В бъдеще тези тези 
две променливи могат да се видят в интеракция, тъй като те са индиректен измерител на 
социално-икономическия статус на семейството.  

 
III. Студии и статии: 

� На български език в национални списания: 
 

1. Димитрова, Е. 2006. "Био-политическо конструиране на пола през периода на 
социализма в България". Социологически проблеми, кн. 1-2, стр. 121-139. 
 
Настоящата статия осветлява начините, по които полът и отношенията между половете са 
био-политически конструирани през периода на социализма в България. Дискутирана е био-
политическата сърцевина на икономическите, социалните, фамилистичените и 
демографските политики на българската социалистическа държава. Водещ аспект на анализа 
е влиянието на тези политики върху възпроизводството на а/симетриите, изграждащи 
джендърния режим на българското социалистическо общество. Очертавани са два основни 
етапа от неговото конституиране. Първият етап е свързан с икономическото експлоатиране 
на жените като част за реализирането на социалистическия модернизационен проект. 
Вторият етап е белязан от упражняването на репресивен био-политически контрол над тях с 
оглед осъществяването на про-наталистичените демографски цели на социалистическата 
власт в България. 
 



2. Димитрова, Е. 2007. "Социологията и демографията между мултидисциплинарния 
полилог и интердисциплинарното разпознаване". Социологически проблеми. Доклади от 
конференция “Социология и интердисциплинарно знание", кн.1-2, стр. 189-208. /в 
съавторство с Т. Коцева/ 
 

Целта на статията е да разгледа начина на познавателно, предметно и 
методологическо ре/конституиране на две научни полета, каквито са социологията и 
демографията, чиито дисциплинарни идентичности понастоящем са в ситуация на криза. 
Тази епистемологична криза е пряка последица и конкретна визуализация на големия дебат 
за мултидисциплинарния път на развитие versus интердисциплинарния синтез на научните 
направления в съвременността. Прегледът на предизвикателствата към класическите 
епистемологични основи на демографията, намираща се в ситуация на нарастващо 
интердисицпилинарно взаимодействие с останалите социални науки, води до следните 
изводи. Първо, демографията може да се мисли като наука, демонстрираща нарастваща 
чувствителност към генезиса и същността на своя предмет. “Населението” само по себе си не 
може да се мисли като реалност sui generis, защото подобно на “обществото” то съществува 
посредством процесите на взаимодействие между индивидуалните агенти, модифицирани в 
условията на определена социо-културна среда. Демографските процеси влизат във 
взаимодействие с други социални процеси (икономически, политически, културни и пр.) и 
поради това не могат да бъдат мислени изолирано спрямо тях. Второ, парадигмите, които 
изграждат аналитичната сърцевина на демографията, не са капсулирани монади, а “пътуващи 
теории”, “ закотвени наративи”, които понастоящем са обект на критическо преосмисляне 
като част от нарастващите интердисциплинарни трансфери в средата на социалните науки 
(van de Kaa 1996: 389-432). Трето, посредством критическото си само-развитие и само-
рефлексия демографията обогатява социалното познание, допринасяйки за разкриването на 
концептуалните ограничения, присъщи на съседните й социални науки. Трансферът на 
знание между тези науки не е заплаха спрямо идентичността на наука за населението, а по-
скоро дава възможност за развитие на демографската теория, както и за плурализиране на 
предмета и методите, с които тя борави.  

 
3. Димитрова, Е. 2008. “Рискови поведения сред децата в училищна възраст в България”. 
Население, кн.1-2, стр. 93-107. /в съавторство с Т. Коцева/ 
 

В каква степен пушенето и употребата на алкохол са разпространени в българското 
училище днес? Кои са факторите на семейната, приятелската, училищната среда, които 
влияят върху рисковите поведения на учениците? Това са основни въпроси, на които е 
посветена настоящата статия. В нея са представени емпирични резултати от национално 
представително изследване, проведено сред ученици на 11, 13 и 15 години. То е част от 
международното сравнително изследване “Поведение и здраве при деца в училищна възраст” 
(2005/6). За статистическа обработка на емпиричния материал, свързан с рисковите 
поведения на учениците, са използвани два метода: 1) описателна статистика по основни 



демографски признаци пол и възраст (клас); 2) логистични регресионни модели за 
определяне влиянието на различни фактори върху рисковите поведения на учениците, 
свързани с употребата на алкохол и тютюнопушенето. 

Резултатите от анализа показват следните зависимости: 1. Пиенето на алкохол и 
тютюнопушенето са широко разпространени поведения сред децата в училищна възраст и 
най-вече сред петнадесетгодишните ученици. Според данните от представеното изследване 
над една трета от деветокласниците ежеседмично употребяват алкохол и цигари. 2. 
Момчетата в по-голяма степен са изложени на риска да прибягват до честа употреба на 
алкохол в сравнение с момичетата. При употребата на цигари се наблюдава обратната 
зависимост - по-висока вероятност при момичетата в сравнение с момчетата. 3. Една от 
главните особености, които анализът разкрива, е свързана с обратната връзка между 
употребата на алкохол и материалното състояние на семейството. Оказва се, че децата, чиито 
семейства са с много добро материално положение, в по-голяма степен са изложени на риска 
от честа употреба на алкохол в сравнение с децата от по-бедните семейства в България. 4. 
Родителската ангажираност с проблемите на детето и близостта в семейството, особено 
връзката на децата с майката, се явяват фактори, ограничаващи и препятстващи появата на 
рискови практики и навици, свързани с алкохола. При тютюнопушенето значим фактор се 
оказва и близостта с бащата, както и неговото присъствие в семейството. 5. Колкото по-често 
детето прекарва времето си извън дома сред обкръжението на свои приятели, толкова повече 
нараства вероятността от по-честа употреба на алкохолни напитки и цигари.  
 
4. Димитрова, Е. 2009. “Репродуктивни намерения в близка и далечна перспектива”. 
Население, кн. 1-2, стр. 67-89. /в съавторство с Татяна Коцева/ 
 

В настоящата статия са анализирани репродуктивните намерения сред лицата от 
различни социални категории в страната въз основа на данни от втората вълна на 
изследването „Взаимоотношения между половете и поколенията” (Gender and Generation 
Survey), 2007. Резултатите от десктиптивните анализ показват следните зависимости. 
Двудетният модел се оказва най-предпочитан репродуктивен модел, изразен както в 
репродуктивните намерения на лицата в близка перспектива (следващите 3 години), така и в 
далечна перспектива. Бездетството отсъства като нормативно репродуктивно намерение сред 
лицата. В ромския етнос то не се приема изцяло, докато 2% от българите и турците го 
приемат като намерение. Най-високи са репродуктивните намерения в близка и далечна 
перспектива при бездетните. При еднодетните лица репродуктивните намерения се 
редуцират почти два пъти. Репродуктивните планове в дългосрочна перспектива на 
бездетните са по-високи в сравнение с репродуктивните им планове в близките 3 години. 
Мъжете планират по-често второ дете и имат по-високи репродуктивни намерения в 
сравнение с жените. Възрастта не се оказва бариера за репродуктивните намерения на 
бездетните лица. Младите възрасти до 35 г., както и тези след 35 г. се оказват предпочитани 
за тези, които планират да имат  второ дете. Лицата, които съжителстват с партньор (женени 
в кохабитация) имат по-конкретно обособени планове за репродуктивните им намерения в 



близко или по-далечно бъдеще в сравнение с респондентите, които са сами. До голяма 
степен обаче репродуктивните планове на съжителстващите с партньор респонденти зависят 
от броя на децата, които вече имат, както и от тяхната възраст.  Колкото по в началото на 
репродуктивната и семейната си кариера са респондентите, толкова по-конкретни са 
нагласите и представите им за раждане на (още едно) дете в бъдеще. Лицата със средно 
образование планират най-често още деца в близка и далечна перспектива. Лицата с ниско 
образование имат по-високи репродуктивни очаквания в сравнение с вишистите. 
Репродуктивните очаквания за повече от 2 деца са по-високи срез жителите на селото. 
Различен е профилът на репродуктивните намерения при българи, турци и роми. Лицата с 
едно дете от турския етнос по-често планират следващо дете в сравнение с българите с едно 
дете, а лицата с две деца от ромския етнос планират по-често трето и следващо дете в 
сравнение с двудетните българи и турци. Репродуктивните намерения за повече от 2 деца са 
най-често изразени в ромския етнос. 
 
5. Димитрова, Е. 2009. "Етнически различния в прехода към второ раждане в България". 
Население, кн. 3-4, стр. 7-21. 
 

Настоящата разработка има за цел да анализира различията и сходствата между 
жените, принадлежащи  към основните етнически групи в страната (българки, туркини и 
ромки) по отношение измененията в риска за раждане на второ дете. Моделирането на 
прехода към второ раждане в България се осъществява посредством метода на събитийния 
анализ. Моделите показват, че отчитането единствено и само на влиянието на етничността 
без да се вземат пред вид различни социални характеристики, които упражняват 
диференциращ ефект върху раждаемостта от по-висок ранг, дава неточни измерения на 
етнически профил на този демографски процес. Социалният произход, образованието и 
семейният статус на жените са фактори от важно значение, които взети под внимание, 
значително намаляват етническите контрасти в репродуктивната картина на страната. Все 
пак, въпреки значителното отслабване на различията между отделните етнически групи при 
контролиране влиянието на посочените характеристики, сред ромските жени в България 
рискът за раждане на второ дете продължава да бъде значително по-висок в сравнение с този 
на жените от турската и българската етническа група. Туркините имат по-висок риск за 
раждане на второ дете спрямо българките, различието между тези две групи обаче, е много 
по-слабо изразено. Жените от българската етническа общност са с най-нисък риск за раждане 
на второ дете в сравнение с представителките на останалите етнически групи. 

Направените анализи върху етническите измерения на прехода към второ раждане в 
България показват още, че преходният период има силен отрицателен ефект върху вторите 
раждания във всички етнически групи. Въпреки ясно изразения спад през последните 
десетилетия, ромките все още следват един по-силно про-фертилно ориентиран модел на 
поведение. Забелязват се редица сходства между жените от българската и турската етническа 
група по отношение интензитета на риска за второ раждане през различните период и 
особено през последните години, обхванати от изследването.  



Освен по-високите равнища на риска за второ раждане, интервалите между 
ражданията при ромките са много по-кратки в сравнение с тези на жените от българската и 
турската етническа общност. Това би могло да се дължи на по-ниска контрацептивна култура 
и недобро семейно планиране. 

Проведеният анализ показва, че при изследването на етническия профил на 
раждаемостта в България трябва да се отчита и влиянието на неравния достъп до ресурси 
(образователни и икономически) и свързаните с това социални неравенства между 
представителите на отделните етнически групи. Тези неравенства имат силен диференциращ 
ефект върху фертилното поведение на българките, туркините и ромките. 
 
6. Димитрова, Е. 2009. "Рискови поведения при българските юноши в условията на 
социална криза". Психологични изследвания, кн. 2, стр. 77-84 /в съавторство с Татяна Коцева/ 

 
Настоящата статия има за цел да даде отговор на въпроса са факторите на социалната 

среда в условията на социална криза, които предразполагат към формирането и проявата на 
рискови поведения в юношеска възраст. За целта използваме данни от националното 
изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст” (2006 г). Прилагаме 
логистичен регресионен модел като за целта е съставен обобщен индекс на рисковите 
поведения, изчислен за всяко изследвано лице в зависимост от отговорите му на въпросите за 
пиене, пушене, употреба на канабис, тормоз над другите в училище и сексуален опит. Като 
зависими променливи използваме следните характеристики: пол, свободно време (вечери, 
прекарани с приятели), успех в училище, общуване с майка и баща, скала за материалното 
състояние на семейството, семейна структура. Основните резултати от регресионния анализ 
показват, че рисковите поведения в юношеска възраст се влияят във висока степен от 
структурата и материалния статус на семейството, в което децата израстват, от 
взаимоотношенията с родителите и приятелите и от успеха в училище. По-високият 
социално-икономически статус на семействата, в които юношите растат, е свързан с по-чести 
прояви на рискови поведения. За юношите от семейства с по-висок материален статус 
достъпът до цигарите, алкохола, дрогата, проявите на „сила” в училище и ранния сексуален 
опит се възприемат като най-лесния и достъпен начин за себеутвърждаване и успех в една 
култура, в рамките на която демонстрацията на просперитет и благополучие, както и 
материалните ценности играят доминираща роля. 
 
7. Димитрова, Е. 2010. "Безплодието и бездетството в изследователския фокус на 
социалната демография". Население, кн. 1-2, стр. 3-16. /в съавторство с Татяна Коцева/ 
 

Бездетството в съзнателен аспект (като преднамерено нежелание за раждане и 
отглеждане на дете) и в несъзнателен аспект (като липса на физиологична възможност за 
зачеване и раждане на дете) е относително слабо застъпена тема в демографската литература. 
Целта на статията е да представи основните начини, по които се концептуализира 
безплодието и бездетството в тази област, както и методите, чрез които се регистрира 



разпространеността на тези феномени. Двете категории бездетство и безплодие са 
взаимосвързани, но не са тъждествени. Често съзнателното бездетство или отлагането на 
родителството води до безплодие поради намалена фертилност на жената в късните години 
на репродуктивния й цикъл. Понякога безплодието от физиологична неспособност за живо 
раждане и износване на дете преминава в съзнателно избран “свободен от деца” стил на 
живот, като този преход е съпътстват от редица изменение в ценностите и поведението на 
индивидите. Дискутират се дефинициите на двата феномена на СЗО, типологията, 
използвана в „Демографски и здравни изследвания” (DHS) и др. 
 
8. Димитрова, Е. 2011. "Влияние на училищната среда върху рисковите поведения на 
учениците в България. Резултати от мулти-левъл анализ". Психологични изследвания, /в 
съавторство с Татяна Коцева, под печат/ 
 

В статията се изследва влиянието на училищната среда върху риска за пушене, пиене, 
употреба на канабис, тормоз над другите и ранен старт на сексуалния живот на 
тийнейджърите в България. Използвани са данни от българската извадка на  международното 
изследване „Поведение и здраве сред деца в училищна възраст”- HBSC (2005/6 г.)  Приложен 
е мулти-левъл анализ, чрез който се изследва вариацията в рисковите поведения на 
учениците, която се дължи именно на типа училище, в което те се обучават. Моделът, който 
прилагаме е random coefficient logit model. Резултатите потвърждават, че неблагоприятната 
училищна среда (липса на толерантност, взаимопомощ и подкрепа между учениците, по-
висок стрес от уроци и домашни) се асоциира с по-чести прояви на рискови за здравето 
поведения. Допълнително, типът на училището, в което тийнейджърите учат, има 
изключително важно значение за формирането на този тип поведения. В училищата, в които 
е налице по-голяма „толерантност” към пиене, пушене, употреба на марихуана, тормоз над 
другите или ранен старт на сексуалния живот, индивидуалните различия (пол, възраст и др.) 
между децата отслабват. В тези „рискови” учебни заведения в процеса на общуване със 
съучениците децата възприемат подобни модели на поведение като обичайни и започват да 
ги възпроизвеждат.  
 
9. Димитрова, Е. 2011. „Стрес в училище и социална подкрепа при юношите в България: 
резултати от представително изследване HBSC 2005/6 г.” Психологични изследвания, /в 
съавторство с Лидия Василева, под печат/ 

 
Настоящото изследване е фокусирано върху влиянието на училищната среда и 

източниците на социално-психологична подкрепа от страна на учители, съученици и 
родители върху появата и справянето със стреса в училище сред юношите в България. За 
анализ на връзката между социалната подкрепа и стресът, свързан с училищните задължения, 
са използвани данни от изследването „Поведение и здраве при деца в училищна възраст” 
(2006 г.). Влиянието на трите основни източника на социална подкрепа в училищната възраст 
върху усещането за стрес е изследвано чрез дескриптивни анализи и логистични регресионни 



модели. При контролиране влиянието на редица демографски и психологически променливи 
диференциращият ефект на възрастта изчезва, ефектът на пола обаче се запазва. Анализът 
показва още, че ниският успех и неудовлетвореността на децата от училището са фактори, 
които повишават усещането за стрес. Съвместно с тях, липсата на социална подкрепа от 
страна семейството, както и от страна на учителите съдейства за повишаване на стреса сред 
българските ученици. Въпреки че анализът не достига границата на статистическата 
значимост, резултатите показват, че чувството за подкрепа от страна на съучениците има 
превантивен ефект усещането за стрес.   
 
10. Димитрова, Е. 2011. „Индивидуални различия в прехода към второ раждане в 
България”. Списание на БАН, кн.3, стр. 28-35. 
 

Докато преходът към първо раждане след 1990 г. в България остава почти 
универсален, раждането на второ дете се превръща във все по-рядко явление. Поради това е 
интересно да се проследи какво е изменението в интензивността на ражданията от втори ранг 
под въздействието на  съществуващите социални различия между жените. За целите на 
анализа на влиянието на ключови индивидуални характеристики върху прехода към второ 
раждане в България са използвани данни от първата вълна на изследването 
“Взаимоотношения между половете и поколенията” (GGS, w1.), проведена през 2004 г. 
Преходът към второ раждане е изследван чрез метода на събитийния анализ. Резултатите 
показват, че преходният период в България има силен отрицателен ефект върху 
раждаемостта от по-висок ранг. Налице е както редукция в равнищата, така и ясно изразен 
процес на отлагане на вторите раждания. Настоящият анализ потвърждава, че двудетният 
модел с бързи темпове отстъпва място на еднодетния. Този преход в репродуктивните 
модели обаче настъпва с различна бързина сред различните категории жени. Въпреки че 
спадът в риска за второ раждане е налице сред всички етнически групи в страната, в 
сравнение с ромките и туркините, българките най-бързо адаптират репродуктивното си 
поведение към еднодетния модел. Другата важна характеристика, която има силен 
диференциращ ефект върху риска за второ раждане в България, е образователната активност 
и статус на жената. Низходящи тенденции са регистрирани сред всички образователни 
категории. Анализът показват обаче, че в репродуктивен план преходният период е бил най-
неблагоприятен за образованите жените в страната. Във времето след 1990 г. жените с висше 
образование имат най-малка вероятност за раждане на второ дете. Друг основен извод е, че 
въпреки нарастването на средната възраст на раждане на първо дете в настоящия период, 
преходът към първо майчинско в България остава достатъчно „ранен”, което дава 
възможност на жените да отлагат второто раждане и да имат по-широки интервали между 
ражданията. Поради това във времето след 1990 г. освен силна редукция в равнищата, 
наблюдаваме и интензивен процес на отлагане на вторите раждания. 
 
 



11. Димитрова, Е. 2011. „Влияние на образователните различия сред жените в България 
върху риска за раждане на второ дете”. Население /под печат/. 
 

Настоящото изследване има за цел да изясни влиянието на образователните различия 
сред жените в страната върху риска за раждане на второ дете.  Емпиричният анализ почива 
на данни от първата вълна на изследването “Взаимоотношения между половете и 
поколенията”, проведена през 2004 г. в България. Влиянието на образователната степен и 
активност на жените върху риска за второ раждане е моделирано с помощта стъпков 
експоненциален събитиен модел. В моделът е отчетено влиянието на етническата 
принадлежност на жената, семейния й произход, възрастта й при първото раждане и 
партньорския статус. Във времева перспектива анализът показва, че 80-те години са били 
най-благоприятния период за раждане на второ дете за българките със средно или по-ниско 
образование, както и за тези които учат. Единствено сред висшистките тенденцията на 
намаление в интензивността на риска за второ раждане започва едно десетилетие преди 
настъпването на преходния период. Сред високообразованите жени най-високите стойности 
на риска са отчетени през 70-те години. През следващото десетилетие наблюдаваме умерен 
спад в интензивността на вторите раждания, който след 1990 г. се задълбочава.  

Резултатите от анализа разкриват песимистична картина по отношение на 
тенденциите в раждаемостта от по-висок ранг сред жените от различните образователни 
категории в страната. Раждането на второ дете се превръща във все по-рядко явление сред 
високообразованите българки. Сред тази категория жени са налице по-високите директни и 
индиректни разходи, който второто майчинство носи със себе си.  

Един от най-съществените изводи от анализа е свързан с взаимното влияние на 
образователните характеристики на двамата партньори. Резултатите показват, че 
образованието на мъжа влияе директно върху риска за второ раждане, но това влияние не 
компенсира ефекта на образователните характеристики на жената, които се явяват 
определящи по отношение на прехода към второ раждане. Причината за наличие на подобна 
зависимост е дискутирана в контекста на високата икономическа активност на жените в 
България и масовата разпространеност на модела на двойния доход в семейството.  
 
12. Димитрова, Е. 2011. „Демографски и психо-социални детерминанти на решението за 
първо и второ раждане сред жените в България”. Психологични изследвания, /под печат/. 
 

Целта на изследването е да представи влиянието на различни психологически и 
социално-демографско фактори върху решенията на жените в България за раждане на първо 
и второ дете. Анализът е базиран на данни от изследването „Взаимоотношения между 
половете и поколенията” (2004 г.). Въз основа на два логистични регресионни модела е 
тествано влиянието на възрастта, образованието, етническата принадлежност, партньорския 
статус, икономическата активност на жената и нейния партньора, образованието и 
етническата принадлежност на партньора, типа на населено място, в което жената живее и 
удовлетвореността й от качеството на отношенията с настоящия партньор.  Резултатите 



показват, че възрастта, образованието и икономическия статус на двамата партньори имат 
определящо влияние върху преходите към майчинство и второ раждане, а за последния също 
така и  удовлетвореността от взаимоотношенията в семейството.  
 
13. Димитрова, Е. 2011. „Динамика в репродуктивните ценности в съвременното 
българско общество”. Социологически проблеми, кн. 1-2, стр. 257-283. 

 
В настоящото изследване разгледаме измененията в представите на индивидите по 

отношение на идеалния брой деца в съвременното българско семейство. Динамиката в този 
индикатор е проследена чрез на данните от двете вълни на Световното изследване на 
ценностите (1990 и 1997 г.); ISSP “Жените и трудът” (1994 г.) и Евробарометър Nо 253, 
вълна 65.3 (2006 г.). Анализът се основава на дескриптивна статистика, еднофакторен 
дисперсионен анализ и мултиномни логистични регресионни модели. Резултатите показват, 
че двудетната норма постоянства във времето. Няколко фактора обаче имат силен 
диференциращ ефект върху репродуктивните ценности. Най-силно е влиянието на възрастта 
и натрупания репродуктивен опит. Налице са също така важни етнически и образователни 
различия. Българите е по-малко вероятно да изберат многодетния семеен модел в сравнение 
с представителите на ромската етническа общност. Лицата с висше и средно образование 
адаптират в низходяща посока репродуктивните си ценности в унисон със силната редукция 
във фактическата раждаемост сред тези групи, която наблюдаваме понастоящем. 
 
 

� На български език в сборници от конференции: 
 
1. Димитрова, Е. 2008. "Семейството и бракът в представите на младите хора в България – 
ценностни промени и поведенчески проявления". В: П.-Е. Митев, Т. Коцева, Г. Михова 
(ред. ). Младите хора в европейска България. София, ИК “Faber”, стр. 120-135. 

 
Изследването, представено в настоящата разработка има за цел да провери 

хипотезата, че промените във фертилното и брачното поведение на индивидите през 90-те 
години в България е обусловено не само от кризисните икономически условия, но и от 
фундаментални промени в светогледните и ценностните ориентации към семейството, 
родителството и брака. Тази хипотеза е тествана с помощта на данни за България от 
Европейското изследване на ценностите (1999 г.). Върху блок от индикатори, 
регистриращи възгледите и представите на индивидите относно семейните отношения, 
родителството и брака, са приложени някои по-комплексни методи за анализ. По-точно 
част от главните компоненти на ценностните ориентации, свързани със семейството и 
брака, са изведени с помощта на проучвателен факторен анализ. В последствие индивидите 
са класифицирани посредством клъстърен анализ в хомогенни ценностни групи въз основа 
на сходствата и различията на техните възгледи по отношение на изведените ценностни 
компоненти. Резултатите показват, че с напредването на структурните трансформации в 



българското общество през 90-те години се осъществяват и фундаментални изменения в 
ценностния му облик. Този смесен ценностен облик е генерационно определен. 
Материалистично ориентираният сегмент от по-възрастното поколение, който има по-
традиционни представи за семейството и брака, създава една по-резистентна среда за 
появата на новите тенденции и поведенчески модели. Тази ценностна група е формирана 
по-скоро от онези поколения, които се явяват носители на ценностите, възпроизвеждащи 
по-традиционен тип демографско поведение. От своя страна, пост-материалистично 
ориентираната част от по-млади поколения се явяват носители на един нов фамилистичен 
светоглед. Той създава предпоставки за разпространението на новите поведенчески 
практики, свързани със семейството и родителството, които стоят в основата на 
наблюдавания процес на де-стандартизиране на жизнения цикъл на младите хора в 
съвременна България. Носителите на късно-модерните ценности се явяват субективните 
поддръжници на разпространението на демографските иновации, наблюдавани на равнище 
демографско поведение от началото на 90-те години до сега. Очертаните промени в 
демографското поведение и измененията в субективните ориентации по отношение на 
семейството и брака имат неслучайна връзка помежду си и могат да бъдат мислени като 
част от разгръщането на един нов или Втори демографски преход през 90-те години в 
страната.  
 
2. Димитрова, Е. 2009. "Безплодието в България - един значим социално-демографски 
проблем". В: Раждаемостта в България и държавната политика. София: ЦИН, стр. 113-
129. /в съавторство с Татяна Коцева/ 
 

В тази разработка си поставяме за цел да анализираме честотата и разпространението 
на безплодието в България като очертаем някои основни фактори, които оказват влияние 
върху риска за безплодие. Чрез прилагане на логистични регресионни модели анализираме 
данни от две национално представителни изследвания, в които се фокусира върху 
проблемите на жените и мъжете с проблемна репродукция. Анализираме данни от 
”Изследване на разпространеността на безплодието (стерилитета) сред жени във фертилна 
възраст”, проведено от  Националния статистически институт през 2002 г. с извадка от 2870 
жени в репродуктивна възраст 25-49 г. Другият тип данни са от панелното изследване 
„Взаимоотношения между половете и поколенията”, проведено през 2004 г. в България.  

Основните  изводи от анализа на данните от изследването ”Изследване на 
разпространеността на безплодието (стерилитета) сред жени във фертилна възраст” са 
следните. 1/ Общата съвкупност на жените с проблемна репродукция нараства на 14%. 2/ 
При жените със стерилитет репродуктивните желания за две деца и двудетният модел са по-
силно изразени. При тях отсъстват изцяло бездетното семейство като идеал, а така също 
намеренията да нямат деца. 3/ Фактори със статистически значим характер, които влияят 
върху „проблемната репродукция” са възрастта, образованието, етническата принадлежност, 
фактическият и юридическият семеен статус. Жените в младите възрасти до 40 г., с висше 
образование, жените с небългарска етническа принадлежност, омъжените и съответно тези, 



които живеят в кохабитация, имат по-голяма вероятност да бъдат отнесени към категорията 
„жени с проблемна репродукция”.  

Основните изводи, които произтичат от анализа на данните от изследването 
„Взаимоотношения между половете и поколенията” са следните. 1/ Изследването разкрива, 
че през 2004 г. 9.2% от изследваните жени и мъже и съответно 4.5% от техните 
партньори/партньорки са с проблемна репродукция, т.е. със сигурност или с голяма 
вероятност смятат, че не могат да имат дете. 2/  Фактори със статистически значим характер, 
които влияят върху „проблемната репродукция” са възрастта, образованието, етническата 
принадлежност, населеното място. Жените във възрастите над 30 г., тези с висше 
образование, българките, жените, които живеят в столицата имат по-високи рискове да се 
отнесат към категорията „жени с проблемна репродукция”. 3/.  Анкетираните жени и мъже 
признават за проблеми с репродукцията и при своите партньори: за разлика от изследването 
за разпространението на безплодието (2002 г.), където жените почти изцяло приемат 
причините за безплодието във самите тях. 

 
 

� На чужд език в национални сборници и списания: 
 

1. Dimitrova, E. 2009. “Involuntary Childlessness in Bulgaria – a Socio-Demographic Issue of 
Significant Concern”. In: Fertility in Bulgaria and State Policy. Sofia: CPS, pp. 236-252, /in co-
authorship with Tatyana Kotzevа/. 

 
In this paper we aim to reveal frequency and incidence of involuntary childlessness in 

Bulgaria and we try to delineate most significant factors contributing to the risk of infertility. Using 
logistic regression models we try to analyse data from two nationally representative studies that 
focus on women and men facing infertility. We use data from the study on exploring frequency of 
infertility among women in fertile age, carried out by the National Statistical Institute in 2002. The 
sample consists of 2870 women aged 25-49.  The second pile of data comes from the panel study 
‘Generations and Gender Survey’ (GGS). The first wave was conducted in 2004 with a sample of 
12886 people aged 18-79, 8000 of them are people in reproductive age 18-44. The second wave 
followed up in 2007 with a sample of 9364 that is 72.7% of all interviewed people in the first wave. 

The first study reveals that 6% of all interviewed women faced infertility and additionally 8% 
of women reported their inability to have a child due to surgery operation, illness, etc. Women 
facing infertility reported about intentions to have two children and they didn’t support a childless 
family. The multivariate analysis proves that women aged younger than 40, with high education, 
from non-Bulgarian ethnicity, married and those who live in cohabitation have higher odds for the 
category ‘women facing reproductive problems’. Women facing infertility tended to underestimate 
partners’ role in explaining infertility experienced by the couple. 

Data from GGS-BG reveal that 9.2% of the interviewed women and men and 4.5% of their 
female/male partners faced infertility, i.e. they were completely or to a high extent confident that 
they were not able to have a child. Women aged over 30, ethnic Bulgarian women, highly educated 



women, those who live in the capital have higher odds for the category ‘women facing reproductive 
problems’. Both female and male respondents recognized infertility as a problem of the couple. 

In conclusion, we elaborate on the social policy implications of involuntarily childlessness and 
we state that infertile couples deserve more state support. At the same time, we warn about 
incorrectness of the demographic argument used in the public discussion on special state attention 
to infertile couples and partial reimbursement of their medical treatment. 
 
2. Dimitrova, E. 2009. "Family Settings and Risk Behaviors among Bulgarian School-Aged 
Children". Bulgarian Journal of Psychology (Българско списание по психология. Специален 
брой от Регионалния конгрес по психология за югоизточна Европа (SEERCP), София, 30.10-
1.11.2009 г.), vol. 3-4, pp. 43-55, /in co-authorship with Tatyana Kotzeva/. 
 

We study the link between family settings and the prevalence of risk behaviors such as 
smoking, drinking, cannabis use, early sexual experience, aggression towards schoolmates, 
unhealthy eating habits and reduced physical activity among Bulgarian school-children at age of 13 
or 15. The analysis is based on data from the Bulgarian sample of the HBSC 2005/6. We present 
descriptive statistics of the main risk behaviors, as well as the main characteristics of the children’s 
family setting. We run logistic regressions separately for the different types of risk behaviors and 
test the impact of structure of family and its socio-economic status, parents-children 
communication, parental monitoring and supervision and satisfaction with family life. Controls for 
various characteristics (gender, age, place of residence) are also included in the models. The main 
results show that the children living in non-complete families in Bulgaria have higher odds for 
smoking, drinking, early sexual debut and aggressiveness towards the others. Social support, close 
relations with the parents and the high satisfaction from family life prevent the children from 
exhibiting behaviors that put at risk their health and wellbeing. Thus, we conclude that deficits in 
the family communication and functioning prove to be main predictors for children’s risk behaviors. 
 

� В сборници и списания в чужбина: 
 

1. Димитрова, Е. 2007. "Изменeние норм и ценностей супружества и семьи в 
постсоциалистической Болгарии: новый брачный переход". Восточноевропейские 
исследования, кн. 5, стр. 55-65. 
2.  Dimitrova, E. 2008. “Changing Norms and Values Regarding Marriage and Family in Post-
socialist Bulgaria”. In: Social Behavior and Family Strategies in the Balkans (XVIth - XXth 
centuries). Conference Proceedings. Bucharest: NCE, pp. 388-418. 
 

The both papers special emphasis is put on the subjective preconditions of the marital 
changes evolving since the beginning of the 1990s in Bulgaria. The shifts in the individuals’ 
subjective orientations towards family and marriage along with the worsened socio-economic 
conditions will be investigated as conducive to the continuity or diversification in the familistic 
behavioral patterns observed in the post-socialist times.  The main hypothesis of the empirical study 



which will be presented in the next part of the paper claims that the recent marital transition in 
Bulgaria featured by pluralization of the family forms and de-standardization of individuals’ 
familistic behavior is caused by the emergence of post-materialist value orientations which call into 
question the superiority and the strictest normative character of the full nuclear marital family. 
These assumptions were empirically tested by the means of multivariate statistical analysis. The 
cross-sectional dataset of European Value Survey (1999) which is representative for the population 
above 18 in Bulgaria were used for the purposes of the investigation. The method of the principle 
components was chosen for extraction of the underlying value dimensions. In the next step of the 
analysis by the means of K-means cluster analysis the calculated factor scores were used for 
classification of the individuals in homogeneous value groups on the basis of the proximity or 
distance of their values and preferences regarding family and marriage.  

The multivariate statistical analyses uncovered the mixed value structure of the Bulgarian 
post-socialist society in which the traditional and late modern familistic values coexist. The more 
traditionally oriented value group consists of people belonging to the older generation which 
contributes for the continuity of the demographic status quo established during the socialist period 
in Bulgaria. The higher evaluation of the marital status and the dominating perceptions regarding 
the formal union as life-long commitment between the spouses establish the early marriage, 
unpopularity of divorces, cohabitations and extramarital childbearing as particular characteristics 
shared among the older generations in the country. 

The individuals from the post-materialistically oriented value group appear to be the 
subjective supporters of the new familistic values and behaviors related with the pluralization of the 
family forms and the de-standardization of the individual’s marital behavior. The dominating 
permissiveness towards divorces, cohabitations and lone motherhood in the post-materialistically 
oriented groups facilitates the rapid diffusion of the new marital and reproductive patterns during 
the 1990s in the country. Therefore, this value segment of the young generation creates permissive 
subjective environment for the development of the recent marital transition in Bulgaria. 
 
 
3. Dimitrova, E. 2008. “The Recent Marital Transition in Bulgaria between Historical Diversity and 
pan-European Integration”. History of the Family, vol. 13, pp. 195-209.  
 

This paper deals with the development of family dynamics in Bulgaria with particular 
emphasis on the transformation in individual marital behaviour observed since the early 1990s. 
First, a brief overview of the development of nuptiality over the last century is provided, which 
establishes the stability of important features associated with the eastern European marriage pattern. 
The recent marital changes in the country are then discussed in the context of an evolving Second 
Demographic Transition, which challenges the last remnants of the eastern European marriage 
pattern and proceeds as an integrative trend toward the plurality of family forms observed within 
and between European countries. Special attention is directed towards the urban–rural differences in 
the development of the recent marital transition in Bulgaria. These differences are analysed from 
the perspective of the subjective preconditions associated with the change or stability of particular 



values and world-views related to marital life. The analysis shows that in Bulgaria during the 1990s 
it was the big cities that tended to be innovative centres, disseminating the new familistic values and 
behavioural patterns that facilitated the development of new marital trends. Conversely, the towns 
and villages tended to be places in which traditional values were stronger and prevailed for longer. 
These values, along with some structural factors, maintained the more traditional marital profile of 
the rural areas for longer. 
 
4. Dimitrova, E. 2009. “Family and Reproduction in Post-Socialist Bulgaria. Towards a New 
Demographic Transition”. In: Sabine Fischer, Heiko Pleines (eds): The EU and Central & Eastern 
Europe.  Successes and Failures of Europeanisation in Politics and Society. Changing Europe Book 
Series Vol. 6, Stuttgart, pp. 91-100. 
 

This paper focuses on the changing demographic profile of contemporary Bulgarian society. 
In particular, we study the main factors that influence individual values and perceptions regarding 
the ideal age for a woman or a man to become a parent. For this purpose we utilise the European 
social survey dataset for Bulgaria (N=1400) and run logistic regression models. The trends of 
postponing childbearing and re-organising reproductive timing have facilitated the recent 
transformation of the country’s demographic makeup. These transformations are interpreted in the 
paper as behavioural manifestations of the developing new demographic transition, which is 
shaping the familistic profile of the globalising world today. 

The results of the analysis uncover various socio-economic and demographic variables that 
shape individuals’ attitudes regarding the ideal age of parenthood for women and men in Bulgaria. 
In particular, people with higher incomes and educational levels tend to express stronger 
preferences towards a later start of reproductive life. The variables of age, gender, ethnicity, number 
of children and marital status also exert a strong influence on individual perceptions of the ideal age 
of parenthood.  

The general conclusion from the empirical analysis is that the Second Demographic 
Transition in Bulgaria is developing as a gradual shift in individual reproductive behaviours and 
norms, which favour the late fertility model. However, the new transition does not proceed 
simultaneously on the behavioural and ideational levels. The uncovered discrepancy can be 
interpreted as one of the main causes for the ongoing dissimilarities between national trends in 
Bulgaria and pan-European processes. Thus, the Bulgarian case confirms that in terms of 
demographic development, the advancing globalisation is not a homogenising trend but is instead 
proceeding as a form of ‘integration towards diversity’ within and between the countries. 

 
 
 


