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Резюмета на публикации (след хабилитационната процедура през 1997 г.) 
на доц. д-р Татяна Коцева 

 
Резюметата на публикациите са изложени в следните тематични направления: 

1. Социална демография: Визии и дискурси за демографския проблем; Демографска 
политика; Семейна политика; Социални аспекти на на демографските процеси; 
Предметна същност /взаимодействие между социология и демография/  и 
методическо развитие на социалната демография /методът на събитийния анализ и 
неговото приложение в социално-демографските изследвания/  

2. Социологически и демографски аспекти на младите хора – репродуктивно 
поведение, сексуално поведение, рискови поведения, напускане на родителски дом  

3. Социо-демографски, социологически и културални аспекти на безплодието и 
бездетството, репродуктивното здраве на жените /рак на шийката на матката и 
ваксината/ 

4. Джендър изследвания – фокус върху женската идентичност, джендър неравенства,  
жените и медиите 

5. Изследвания, свързани с нагласи към чужденците и етносите, с проблеми на 
висшето образование 

Номерацията пред всяка публикация съответства на номерацията на публикациите в 
Списък на публикациите след 1997 г. 
 
Направление 1. Социална демография /публикации № 1, 57, 19, 24, 60; 9, 48, 44, 47, 49, 
45, 46, 65; 8, 12, 15, 17, 72, 20, 30; 14, 40, 42, 67; 11, 18, 4, 3, 36, 41/ 

1.1.Визии и дискурси за демографския проблем /публикации № 1, 57, 19, 24, 60/ 
1.2. Демографска политика /публикации № 9, 48, 44, 47, 49, 45, 46, 65/ 
1.3. Семейна политика /публикации № 8, 12, 15, 17, 72, 20, 30/ 
1.4. Социални аспекти на демографските процеси /публикации № 14, 40, 42, 67/;  
1.5. Предметна същност /взаимодействие между социология и демография/  и 
методическо развитие на социалната демография /методът на събитийния анализ и 
неговото приложение в социално-демографските изследвания/ /публикации № 11, 
18, 4, 3, 36, 41/  
 

1.1.Визии и дискурси за демографския проблем 
1.Коцева, Т.,  Е. Димитрова. 2014. Визии за демографския проблем в България след 1990 г.: 
Пронатализъм  и социална политика. София: Акад. Издателство „Проф. Марин Дринов”, 
с.175  ISBN 978-954-322-792-1 
Резюме: Главният акцент в книгата е поставен върху взаимовръзката между 
демографските промени в България след 1990 г. и трансформациите в системата на 
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социална защита с акцент върху политиките, насочени към семейството и раждаемостта. 
Идеята е да се проследи как се преплитат социално-политическите елементи на моделите 
на държавата на благоденствието (на основата на типологията на Г. Еспинг-Андерсен за 
моделите държава на благоденствие) в общия европейския социален модел, който страната 
се опитва да следва в периода след края на социализма, и как амбивалентното съчетаване 
на тези елементи поражда доминиращите визии за справянето с демографската криза в 
страната. 
Очертани са основните дискурси, чрез които се дискутира публичната загриженост за 
влошаващата се демографска ситуация в България в годините на прехода. Анализът на 
националистичния, неолибералния и държавно-интервенисткия дискурси включва 
идентифициране на авторите, които стоят зад тези дискурси, идеологиите, които те 
изповядват, техните легитимиращи ресурси в подкрепа на защитаваната от тях 
демографска визия  и съответно стратегиите, които те предлагат, за преодоляване на 
неблагоприятните демографски тенденции. Обект на анализ са също така 
преструктурирането на джендър отношенията и амбивалентността на социалната политика 
спрямо демографското развитие, интерпретирани в рамките на всеки от трите дискурси. 
В методически план анализът се основава на система от количествени /описателна 
статистика/ и качествени методи. Създадена е медийна база данни, която включва над 600 
медийни публикации /за периода ноември 2011-април 2013 г/. за подробен анализ на всеки 
един от посочените дискурси за демографския проблем и политиките относно семействата, 
родителството и децата. Анализите на медийните публикации е извършен с помощта на 
качествен контент анализ на текстове (Mayring 2000; Keller 2005) и анализ на интернет 
форуми (Im and Chee 2006: 267-273). Допълнително е приложен вторичен анализ на 
международни и национални изследвания относно оценките на хората спрямо социалните 
и семейните политики.  
Изведени са различни теми и нюанси на интерпретации/презентации на демографската 
криза в рамките на националистичното мислене, в това число връзката национализъм-
пронатализъм. Реконструиран е начинът, по който темите относно намаляването на 
населението се дискутират в официалните позиции на експерти, изследователи и 
политици, а така също в представения в онлайн форуми и сайтове vox populi. 
Представени са ключовите аргументи на неолибералната позиция по отношение на първо, 
конкретни, ангажиращи общественото внимание проблеми, като отношението към 
семейните помощи, по-специално детските надбавки, и второ,  визията за демографската 
криза като основен проблем на българското общество.  
 Разгледани са основните принципи на ефективност на семейната социална политика, с 
фокус върху семейно-професионалния баланс като един от инструментите на ефективната 
семейна политика, както и са контурирани  нагласите и очакванията на хората към 
семейната социална политика, в частност към семейните помощи като конкретни нейни 
инструменти.  
На основата на анализите са изведени две основни тематични области на обществения 
дебат – темата за намаляващото българско население вследствие на силно редуцираната 
раждаемост и темата за нарастващите етнически диспропорции във възпроизводството. В 
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този дебат доминиращата държавно-интервенистка визия за справянето с демографската 
криза често пъти има силен националистичен оттенък. В рамките на преплитане на 
националистичната и държавно-интервенистката визия етническите дисбаланси в 
раждаемостта се привиждат като най-голямата заплаха за българската нация, докато в 
рамките на неолибералната визия  се дава приоритет на темата за по-адекватното 
преразпределение на обществения ресурс с оглед подпомагане на най-нуждаещите се 
семейства, от една страна, но без ощетяване възможностите за възпроизводство в средните 
прослойки на българското население, от друга. 
Изведени са два основни изводи. Първо, задълбочаващите се различия в репродуктивното 
поведение сред представителите на различни социални групи в последните десетилетия 
поставят на дневен ред въпросът за ролята на държавата при подпомагането на 
новосформиращата се „средна класа“, както и на социално най-уязвимите групи при 
отглеждането на децата в семействата. Второ, сблъсъкът между наследените от миналото 
очаквания  за активна преразпределителна функция на държавата, от една страна,  и 
минимализирането на социалното подпомагане за семействата, от друга, поражда 
напрежения и разминаване в очакванията на гражданите и публичната власт в страната.  
Визиите на различните политически партии за излизането от демографската криза и ролята 
на държавата за подпомагането на семействата биват полемизирани в обществена среда 
със силно конфликтни позиции, изразени от публични и граждански субекти. Сложната 
социална конструираност на тези визии, която настоящото изследване се опита да осветли, 
показва, че правенето на социална политика в контекста на „рисковите“ 
постсоциалистически общества, е само по-себе си „рисково“ начинание, тъй като 
равнищата на консенсус по отношение на социалните мерки са в значителна степен 
повлияни от представите за „справедливото“ им разпределяне сред конкуриращи се в 
своята уязвимост социални групи. 
 
57. Kotzeva, T. and Dimitrova, E. 2014.Nationalism and declining population in Bulgaria after 
1990. Comparative Population Studies. vol.39, 4(2014): 767-788. Date of release 27.11.2014 
Резюме: В статията се предлага критически анализ на националистичния дискурс относно 
намаляващото население в България. В неговата основа стои идеята за намаляващия 
български етнос, циганизацията на българската нация, както и идеята за заплахите спрямо 
националния суверинитет, териториалната цялост и икономическата стабилност. Чрез 
качествен контент анализ и тематичен анализ на медийни текстове са анализирани 
основните идеи, аргументи, стратегии в националистичния дискурс относно намаляващото 
население в България.  
19. Коцева, Т. 2013 Демографската криза във фокуса на националистичните идеи. В: Т. 
Неделчева (съст.) Пространствата между социологията и социалната психология. С. 
Аскони-Издат сс. 238-255  
Резюме: В  статията се спираме на националистичната визия  на демографския проблем в 
българското общество като  широко представена в общественото съзнание, в експертните 
становища, както и масово тиражирана и конструирана чрез медиите. Разгледана е 
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връзката национализъм-възпроизводство на нацията, както и ролята на жените като 
символи на възпроизводството и виталността на нацията. Изследвани са основните 
измерения на националистичния дискурс в темите, дискутирани във политическата 
платформа на ВМРО и във форумите. Изведен е изводът, че решенията, които 
национализмът търси и предлага, за разрешаване на демографската криза чрез 
диференциране на социалната политика на основата на етноса, чрез неприемане на 
имиграцията с небългарски произход, чрез възраждане на традиционните семейни 
ценности, влиза в дисонанс с протичащите процеси на въвличане на отделни сфери на 
българското общество в световното глобално пространство. 
24. Коцева, Т. 2011. Демографският проблем във фокуса на публичните дискурси в 
началото на XXI век. Сп. Социологически проблеми, кн. 3-4, сс. 340-364 
Резюме: Целта на тази статия е да очертае основните дискурси, чрез които се дискутира 
публичната загриженост за влошаващата се демографска ситуация в България в годините 
на прехода. Анализът на националистичния, неолибералния и държавно-интервенисткия 
дискурс включва идентифициране на авторите, които стоят зад тези дискурси, 
идеологиите, които те изповядват, техните легитимиращи ресурси в подкрепа на 
защитаваната от тях демографска визия и съответно стратегиите, които те предлагат, за 
преодоляване на неблагоприятните демографски тенденции. Обект на анализ са също така 
преструктурирането на джендър отношенията и амбивалентността на социалната политика 
спрямо демограф-ското развитие, интерпретирани в рамките на всеки от трите дискурса.  
60. Kotzeva, T. 2011.  Public Discourses, Social Policies and Gender Arrangements in the Post-
Socialist Context of Low Fertility in Bulgaria. In: Heike Kahlert/Sabine Schäfer (eds.): 
Engendering Transformation. Post-Socialist Experiences on Work, Culture and Politics.  Gender 
Special Issue No. 1.Opladen, Berlin, Farmington Hills/Mi: Barbara Budrich Publishers 
2011(ISBN 978-3-86649-422-0), pp.107-124 
Резюме: В статията се разглеждат политическите, институционалните и свързаните със 
социалната политика импликации на съвременната демографска ситуация в България с 
фокус върху ниската раждаемост. Представени са основните дискурси за ниската 
раждаемост националистичен, неолиберален и държавно-интервенистки. Анализирани са 
джендър измеренията на дискурсите: икономически условия, дилемата „частно-публично“, 
семеен-професионален дис/баланс,  модели на джендър равенство. Дискутирани са 
основни мерки на семейната политика след 1990 г. по отношение на амбивалентните 
ефекти спрямо раждаемостта и джендър равенствата. 
  

1.1.Демографска политика  
 

9. Христосков, Й., Т. Коцева, Е. Димитрова, С. Николова-Моралийска. 2016.   
Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и 
възпитанието на деца в България. Сп. Население, кн.1 /под печат/ 
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Резюме: Настоящата публикация представя експертното мнение на екип от Института за 
икономически изследвания и Института за изследване на населението и човека при БАН 
по един от ключовите приоритети на актуализираната Национална стратегия за 
демографско развитие на населението в Република България (2012–2030 г.), свързан с 
насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и 
възпитанието на деца. Представени са предложения, формулирани на основата на обзор, 
представен в синтезиран вид, на текущото състояние на инфраструктурата от детски 
заведения в страната; семейно-професионалния баланс и политиките в социално-
осигурителната сфера, засягащи родителите с малки деца.  
48. Атанасов, А., И. Балев, Т.Коцева, И. Белева, В. Жекова, М. Иванов, И. Томова, З. 
Тонева, С. Тодорова. 2005. Национална стратегия за демографското развитие на Република 
България (2006-2020 г.). С. БАН, с. 58  

 
Резюме: Стратегията е основен документ, формулиращ приоритетните направления и 
задачи в областта на демографската политика, насочени към забавяне темповете на 
намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план 
и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното 
здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. В първата 
част на документа са представени състоянието и тенденциите в основните демографски 
процеси, факторните влияния върху тях, както и основните цели и предизвикателства на 
демографската политика. Във втората част са формулирани стратегическата цел, 
приоритети и направления в демографската политика. В третата част – задачите по 
основни направления, в четвъртата част – прилагане и отчитане изпълнението на 
стратегията, в петата част – очакваните резултати.   
44. Христов, Е., Т. Коцева,  И. Балев, С. Цветарски, Й. Калчев. 2005. Очакване за 
демографско развитие при продължаване на тенденциите за раждаемост, смъртност, 
миграция, естествен прираст. В: Демографско развитие на България. С. НССЕДВ към МС, 
БАН, НСИ, Фонд на ООН за население, с.113-117 
Резюме:  В статията са разработени прогнози за развитието на населението на България за 
периода 2002-2020 г. на основата на хипотези, свързани с развитието на плодовитостта на 
жените, смъртността и средната продължителност на живота, както и интензивността на 
миграционните потоци. Изведен е общият извод, че установилите  се тенденции на 
отрицателен естествен прираст и влиянието на външната миграция определят обективна 
тенденция към по-нататъшно намаление на населението в разглеждания период. Посочени 
са числовите измерения на намалението на населението по възрастови групи. 

 
47. Жекова, В., Т. Коцева. 2005. Демографски политики в Република България до 2004 г. 
В: Демографско развитие на България. С. НССЕДВ към МС, БАН, НСИ, Фонд на ООН за 
население, с.185-190 
Резюме: В статията са разгледани основните акценти в демографската политика на 
България, разделени в два исторически периода: преди 1989 г. и след 1990 г. В периода 
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преди 1989 г. активната демографска политика се изразява в стимулиране на 
раждаемостта, увеличаване на майчинството и родителския отпуск, повишаване на 
еднократните помощи за дете и на детските надбавки, разширяване на системата на детски 
ясли и градини. Посочени са основни нормативни документи, в т.ч. Указа за насърчаване 
на раждаемостта, където се постановени мерките на демографската политика. Направен е 
изводът, че след 1990 г. въпреки запазването на по-голяма част от социалните придобивки, 
те губят своя стимулиращ ефект поради материалното им обезценяване, 
преструктурирането на пазара на труда и пр. Изведени са основните положителни и 
негативни страни на демографската политика в двата времеви периода.  

 
49. Коцева, Т.,  М. Сугарева, В. Жекова, Г. Михова. 2005. Eкспертна оценка на 
демографските процеси в България и насоки за търсене на ефективно регулиране на 
неблагоприятните последици. Сп. Население, кн.1-2, с. 55-73  
Резюме: Експертната оценка включва следните части: очертаване на тенденциите в 
протичането на демографските процеси у нас през последните десетилетия в 
съпоставителен план с други европейски страни; откроява неблагоприятните социални, 
икономически, здравни рискове и последствия от протичащите демографски процеси с 
акцент върху количествените и качествените аспекти на демографската ситуация; 
набелязва най-общи насоки за търсене на ефективно регулиране на неблагоприятните 
последствия от демографската ситуация с акцент върху насоките за развитие на политика, 
насочена към семейството. 

 
45. Жекова, В., Т. Коцева . 2005. Репродуктивни права и репродуктивно здраве. В: 
Демографско развитие на България. С. НССЕДВ към МС, БАН, НСИ, Фонд на ООН за 
население, с.122-127 
Резюме: В статията са разгледани репродуктивното здраве и репроуктивните права, 
разбирани като основни човешки права на семействата и индивидите свободно да решават 
кога и колко деца да имат. Дискутират са тенденциите в развитието на абортите в страната, 
периодите на тяхната легализация/либерализация и съотношението с раждаемостта. 
Разгледани са тенденциите в майчината смъртност и високото й ниво спрямо Западна 
Европа. В последната част са представени тенденции в развитието на сексуалната и 
контрацептивната култура като въз основа на данни от проучвания е изведен изводът за 
модернизация в сексуалното и контрацептивното поведение на българското население. 
 
46. Коцева, Т. 2005. Полови равенства и роля на жените. В: Демографско развитие на 
България. С. НССЕДВ към МС, БАН, НСИ, Фонд на ООН за население, с.178-183 
Резюме: В статията се дискутира проблема за постигане равенството на половете като 
основен механизъм за стабилно демографско развитие на обществото. Разгледани са 
участието на жените в заетостта и основните проблемни групи жени по отношение на 
икономическата активност. Очертани са различията в заплащането по пол, както и 
диференциацията по пол в безработицата. В образователните структури се отбелязва 
паритет по пол, но се обръща внимание на намалените шансове на жените при намиране на 
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работа по специалността и професионалната им реализация, които водят до съществени 
полови диспропорции в длъжностно-професионалната структура. В последната част се 
обсъждат диспропорциите по пол в сферата на домашния труд, както и проблема с 
половите стереотипи и предразсъдъци.  
65. Kotzeva, T. 2007. Social Rights and Population Politics in a Situation of Depopulation. The 
case of Bulgaria.  Berlin Roundtable “Population Politics and Human Rights” 14-19 February 
2007. Irmgard Conninx Stiftung. Аvailable at: http://www.irmgard-coninx-
stiftung.de/index.php?id=85 
Резюме: В статията се разглеждат основите на политиките за население в България в 
условията на социални трансформации и продължаваща тенденция на депопулация. 
Социалните права се разбират като отправна точка при обсъждане мащаба, целите и 
таргетните групи на политиката за възпроизводство. Посочени са предимствата и 
дефицитите на пронаталистичната политика на социалистическата държава преди 1989 г. 
Извежда се изводът, че пронаталистичната политика нарушава основни права на 
личностна независимост, автономия и свобода на избора без да постига целта за стабилно 
увеличаване на населението. Политиките за население след 1989 г. се основават на 
пронаталистични визии, подкрепяни от националистично ориентирани политици, както и 
на визии за баланс на населението, развивани от социални учени. Визията за баланс на 
населението фокусира върху качеството на човешкия капитал вместо върху броя на 
населението.В основата на политиката за баланс на населението залягат идеите за 
равностоен достъп на гражданите до образование, здравни услуги и заетост за осигуряване 
на по-високо качество на живот.  
 

1.3.Семейна политика 
 

8. Коцева, Т., Е. Димитрова. 2016. Проучване на нагласите към семейните политики в 
България. В: Визия за семейна политика. Мненията на родителите, опитът на Европа и 
гледната точка на психоанализата. С: НМД., с.5-11 
Резюме: Представено е проучване на нагласите към семейните политики в България на 
базата на качествени методи – 8 фокус групи в София, Перник, Русе, Търговище, 
Димитровград и Бяла Слатина с родители и дълбочинни полуструктурирани интервюта с 
16 експерти по семейна и социална политика, реализирани в периода февруари-август 2015 
г. Участниците във фокус групите са родители с 1-2 деца, многодетни родители, родители 
на деца с увреждания, самотно отглеждащи децата си родители, родители от ромската 
общност. Допълнително, участниците във фокус групите попълваха анкетни карти, 
включващи въпроси по разискваните теми. 
Основни темите за дискусии са платеното майчинство, детските надбавки, данъчни 
преференции – семейно-подоходното облагане, услугите за деца и семейства – детски 
заведения, училище, здравеопазване, оценка на ефективността на действащата 
социална/семейна политика, насоки за промяна, предложения, препоръки. 
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Изведени са основни изводи по всяка обсъждана тема като се потърсени сходствата и 
различията в мненията между родителите и експертите. Обобщени са предложенията и 
насоките за промени. 
 
12. Коцева,Т. 2015. Насоки за преориентация на семейната политика в условията на 
демографска криза. В сп. Съвременна хуманитаристика, бр.1, 2015, с.27-34 
Резюме: В статията се разглеждат основните принципи на семейната политика на 
Европейския Съюз, индикаторите, както и основните сфери на публични разходи за 
семейни помощи. Дискутират се точките на напрежения в семейната политика в 
европейските общества.Представени са силните и слабите страни на някои от основните 
инструменти на семейната политика в България като детските надбавки, политиките за 
съчетаване на семейство и работа и др. 
15. Коцева, Т. 2014. Детските надбавки като инструмент на социалната политика – от 
популизъм към ефективност. В: Сб. Демографската ситуация и развитието на България. 
2014 С. Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, с.67-76 
Резюме: В статията се разглежда ефективността на детските надбавки като един от 
видовете социални помощи. Последните имат смисъл за намаляване на детската бедност и 
на подоходните неравенства между семействата, за осигуряване на минимална социална 
защита и по-добър начин на живот в нискостатусните семейства. На фона на високи 
очаквания от страна на общественото мнение към социалните помощи, детските надбавки 
и тяхната ефективност са важен елемент от цялостната социална политика. Посочва се 
техния огромен дял като средства в общия пакет от мерки, тяхната понижена покупателна 
способност в годините, множеството проблеми с контрола върху критериите за тяхното 
получаване и неполучаването им от немалка част от семейства на работещи бедни, които 
надвишават имуществения ценз за получаването им. Посочена е и ролята на детските 
добавки като предизборен коз в предизборните кампании за привличане гласовете на 
обедняващия електорат. Тези аргументи поставят под въпрос ефективността на 
съществуващата система на детски добавки. Поставя се на внимание необходимостта от 
нови критерии за по-ефективно и по-справедливо разпределение на детските надбавки и на 
семейните помощи като важни инструменти за подпомагане на семействата с деца в 
България. 
17. Коцева, Т., Е. Димитрова. 2013. Семейните помощи във фокуса на общественото 
мнение в контекста на демографската криза. Сп. Население, кн.1-2 2013, с.126-148 
Резюме: Целта на статията е да разкрие нагласите и очакванията на хората спрямо 
семейната политика, по-конкретно семейните помощи като инструмент за провеждане на 
политики през последните 20 години. Анализът се основава на 2 задачи: 1) контуриране на 
основни резултати от проведени през последните 2 десетилетия национални и 
международни изследвания по темата за оценката на мерките на социалната политика; 2) 
представяне на анализ на онлайн форуми като се използва база от медийни данни, 
покриващи периода 2011-2013 г. Чрез прилагането на тематичен анализ са изведени 
основни теми, принципи и диференциации в нагласите на хората към родителския отпуск, 
дискутирани в онлайн форуми. Миксираната картина от мнения съответства на 
противоречивите промени в областта на социалната политика, осъществявани след 1990 г. 
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Анализът потвърждава, че дискурсите за социалната и семейната политика са важна част 
от процеса на конструиране на политика, основана на доказателства, както и за нейната 
ефективност.  
72. Kotzeva, T, E. Dimitrova. 2014. Public Opinion Focus on Family Benefits in the Context of 
Demographic Crisis. Population. 2/2014, pp. 83-103 
Това е английският вариант на статията: Коцева, Т., Е. Димитрова. 2013. Семейните 
помощи във фокуса на общественото мнение в контекста на демографската криза. 
20. Коцева, Т., Е. Димитрова. 2013. Семейно-професионалният баланс като инструмент за 
ефективна семейна политика в условията на демокриза. В: Психологическа интервенция и 
превенция на конфликта семейство-професионален живот. С. Емайви консулт. с. 55-62. 
Резюме: В статията се разглежда ролята на социалната политика като един от 
инструментите за създаване на баланс между семейните и професионалните роли. 
Акцентира се върху спецификата на проблема в източно-европейските страни и специално 
в България на основата на данни на международни сравнителни изследвания. Представено 
е също собствено проучване на онлайн форуми за нагласите към платения родителски 
отпуск. Слабата практическа реализация на концепцията за баланс между работа и 
семейство в националния контекст се обяснява с патерналистичните визии за ролята на 
държавата по отношение на раждането и отглеждането на децата. 
30. Коцева, Т. 2009. Семейно-професионалният дисбаланс в контекста на европейската 
социална политика. Годишник на БСУ 2009, с.198-206 
Резюме: В статията са представени основните измерения на политиката за семейно-
професионалния баланс в контекста на европейската социална политика. Разгледани са 
културните стереотипи относно съвместяването на работата и семейството и източно-
европейският тип социална държава като наследство на социализма и влияние на прехода 
към пазарна икономика. Анализирани са данни от Европейското изследване на ценностите 
1990, 1999, 2008. Изведен е изводът, че социалните политики, насочени към балансиране 
на семейно-професионалните роли, следват да отчитат както преобладаващите обществени 
нагласи и практики към висока заетост на жените у нас, така и демографските тенденции 
на ниска раждаемост и намаляване на относителния дял на младите хора.  

 
 

1.4.Социални аспекти на демографските процеси в България 
 
14. Димитрова, Е., Т. Коцева. 2014. Социологически ракурси към заболеваемостта и 
смъртността в българското общество след 1990 г. Сп. Социологически проблеми, кн.3-4, 
с.44-66 
Резюме: Статията има за цел да хвърли светлина върху развитието на тенденциите в 
заболеваемостта и смъртността в България в периода след 1990 г. Развитието на тези 
тенденции е интерпретирано в перспективата на теорията на У. Кокерхам за здравните 
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стилове на живот. В анализа е дискутирано влиянието на различни структурни 
детерминанти, които обясняват нарастващата заболеваемост и смъртност в страната в 
съвременния период. Основните структурни детерминанти са свързани с влошаването на 
социално-икономическите условия в страната, масовото обедняване, трансформациите в 
системата на здравеопазването, които налагат един модел на неравен достъп до качествени 
здравни грижи и превръщат здравната профилактика почти изцяло в лична инициатива. В 
статията е дискутиран също така един специфичен феномен в демографската картина на 
страната, свързан с нарастващите показатели за преждевременна смъртност при мъжете в 
едни от най-активните им възрасти (45–60 години). Освен структурните детерминанти, 
влошаващата се картина на заболеваемостта и смъртността в страната е разгледана и в 
перспективата на т.нар. здравни стилове на живот. По-точно, негативните тенденции могат 
да бъдат обяснени и от широкото разпространение на различни нездравословни навици от 
типа на тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословни хранене и пр. Различията в 
здравните поведения на мъжете и жените в страната са анализирани в перспективата на 
техните демографски проекции, отразена в динамиката на показателите за заболеваемост и 
смъртност за двата пола след 1990 г. 
 
40. Коцева, Т.  2006. Демографските предизвикателства на България на прага на 
обединена Европа. В Сб. Българското общество пред присъединяване към Европейския 
Съюз. С. „Изток-Запад”, с.141-150 
Резюме: В статията е направен обзор на основните предизвикателства в демографската 
картина на България: намаляваща раждаемост, застаряващо население като 
предизвикателство пред икономиката и пенсионната система, изключително висока 
смъртност като предизвикателство пред здравната система и начина на живот на 
българина, интензивна емиграция като загуба на трудови и репродуктивни ресурси. В 
заключение се дискутира проблема за качеството на човешкия капитал и постигане на 
оптимален баланс на населението не само от количествена гледна точка /възрастово-
полови структури/, но и по отношение на здравния и образователния статус на 
населението. Тези идеи залягат в разработената от екип на БАН и приета от 
правителството национална демографска стратегия. 
42. Коцева, Т.  2005. Единство в многообразието: Демографското бъдеще на България в 
обединена Европа. В: сб. Европейското бъдеще на България и развитието на населението. 
С. ЦИН,  с. 17-30 
Резюме: В статията се дискутира съвременното демографско развитие на България  в 
контекста на европейските тенденции. Застъпва се тезата, че от началото на 90-те г. на 20 
в. демографските тенденции в България следват тенденциите на ниска раждаемост и 
демографско остаряване в Западна Европа. Накратко се представят теориите за 
демографския преход и за Втория демографски преход като обяснителни модели за 
демографската конвергенция. Във втората част на статията авторът обосновава идеята за 
догонващата демографска стратегия на България, изразена в основни развиващи се през 
последните 15 години про-европейски тенденции: продължаващ тренд на ниска 
раждаемост, увеличаваща се извънбрачна раждаемост, намалена брачност, нарастване на 
еднородителските семейства, разпространение на съжителствата. В последната част на 
статията се дискутира тезата за уникалността на демографското развитие /”зависимост от 
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пътя”, ‘path dependency’/, акцентираща върху такива фактори като държавната регулация, 
семейните ценности и режима на джендър отношения. На основата на тези фактори са 
очертани основните особености на демографската ситуация в България: висока юношеска 
раждаемост, висока абортност, висока смъртност и интензивна емиграция. Два основни 
приоритета на демографската политика в България са набелязани: 1/ в краткосрочен план 
намаляване на високата заболеваемост и смъртност и загуба на човешки ресурси; 2/ в 
дългосрочен план, така както са отбелязани в Зелената статия на ЕК „Посрещайки 
демографската промяна: нов тип солидарност между поколенията”, а именно връщане към 
демографски растеж, обезпечаване на нов баланс между поколенията и откриване на нови 
мостове между отделните житейски етапи. 
67. Spielauer, M., D. Kostova, T.Kotzeva, V. Jekova, K. Borissova. 2005. The Contextual 
Database of the Generations and Gender Program in Bulgaria: Conceptual Framework and an 
Overview of the Bulgarian Context Concerning the Central Database Topics. MPIDR Working 
Paper WP 2005-2006, March 2005, p.1-57 http://www.demogr.mpg.de/Papers/Working/wp-
2005-006.pdf  
Резюме: В статията са очертани съдържанието и понятията, залегнали в контекстуалната 
база данни, създадена в рамките на международния проект „Взаимодействия между пол и 
поколения“, така също е направен преглед на контекста на демографското поведение в 
България. 
Контекстуалната база данни е инструмент, който успоредно с изследването 
„Взаимодействия между полове и поколения“ дава възможност да се проучи детайлно 
контекста на демографските процеси. Базата данни е отлична възможност за сравнителен 
демографски анализ в микро- и макро-перспектива.  
България е сред първите страни, участващи в създаването на контекстуалната база данни. 
В настоящата статия е представен подробен текстови преглед на българския контекст по 
предварително зададени индикатори. 
 
 

1.5. Предметна същност и методическо развитие на социалната демография – 
връзките социология и демография; методът на събитийния анализ и неговото 
приложение в социално-демографските изследвания  
 

11. Димитрова, Е., Т. Коцева. 2015. Методологически основи на събитийния анализ и 
приложението му в социално-демографските изследвания. В:  Съвременно развитие на 
статистиката и информационните технологии. София: ИК-УНСС, с.48-55 
Резюме: Целта на статията е да представи един от основните методи, прилагани в областта 
на демографските изследвания, какъвто е събитийният анализ (event history analysis). 
Този метод позволява да бъде анализирана динамиката в жизнения път на индивидите при 
осъществяването на различни жизнени преходи (раждане на дете, сключване на брак и 
пр.), свързани с участието им в различни сфери на обществения живот (образователна, 
икономическа, семейна сфера и пр.). Една от силните страни на метода е свързана с 
възможността да бъдат изследвани различни активности на хората при осъществяването на 
житейски преходи като бъде оценено и влиянието на тези активности върху конкретен 
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житейски преход. Приложението на събитийния анализ е направено с данни от 
изследвания на измененията в раждаемостта в България след 1990 г. 
18. Димитрова, Е., Т. Коцева. 2013. Методът на събитийния анализ и приложението му в 
социология на жизнения път. Сп. Социологически проблеми, кн.1-2, сс.91-117.  
Резюме: : Статията представя в синтезиран вид концептуалната рамка, терминологичния 
апарат, както и един от основните количествени методи, прилагани в областта на 
социологията на жизнения път (sociology of life course), какъвто е събитийният анализ 
(event history analysis). Този метод позволява да бъде анализирана динамиката в жизнения 
път на индивидите при осъществяването на различни жизнени преходи, свързани с 
участието им в различни сфери на обществения живот (образователна, икономическа, 
семейна сфера и пр.). Една от силните страни на метода е свързана с възможността да 
бъдат инкорпорирани различни активности, в които индивидите участват в хода на 
осъществяването на определен жизнен преход, както и да бъде оценено тяхното влияние 
при осъществяването на този преход. Приложението на събитийния анализ е онагледено в 
статията чрез представяне на резултати от изследване на процеса на напускането на 
родителския дом сред младите хора в България. 
 
4. Димитрова, Е., Т. Коцева. 2011. Репродуктивно поведение: преходите към първо, второ 
и трето раждане в България. (глава 4). В: Населението на България в началото на 21 век: 
състояние и тенденции. С. Акад. Изд. „Проф. М. Дринов”.2011.сс.81-114 ( ISBN 978-954-
322-438-8) 
Резюме: В студията се разглежда влиянието на различни индивидуални характеристики на 
жените /възраст, образование, етническа принадлежност, семеен статус/ върху риска за раждане 
на първо, второ и трето дете чрез метода на събитийния анализ, който преодолява някои от 
недостатъците на традиционните регресионни методи. Използвани са данни от първата 
вълна на изследването „Взаимоотношения между полове и поколения“. Освен описателна 
статистика са изчислени криви за доживяване по метода Каплан-Майер за всеки преход 
към първо, второ и трето раждане и модели за риска за случване на събитието, отчитащи 
фиксирани и вариращи във времето променливи.  
Проведеният анализ разкрива 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. Партньорският статус и образователната активност се 
очертават като характеристиките, които имат ключово влияние по отношение на 
решението на една жена да стане майка. 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. Поради това се наблюдава тенденция на леко 
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покачване в равнищата на риска за период 2000-2004 г. Анализът показва 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.  
 
Третото раждане е феномен, разпространен най-вече сред социално депривираните групи в 
страната. Ниското образование и малцинствената принадлежност са водещи детерминати 
по отношение на риска за раждане на трето дете в България. Направените до тук анализи 
налагат обобщения извод, че раждаемостта от по-висок ранг е “привилегия” на социално 
депривираните групи в страната. Високо образованите жени в България рядко решават да 
имат повече от едно дете. Това означава, че трябва да се работи по посока именно на 
смекчаването на преките и непреките разходи, свързани с отглеждането на децата, както и 
оказване на подкрепа на по-високо образованите жени в страната, за да могат успешно да 
съчетаят професионалното си развитие и раждането на още едно дете.  
 
3.Коцева, Т., Е. Димитрова. 2011. Напускане на родителския дом.(глава 6). В: Населението 
на България в началото на 21 век: състояние и тенденции. С. Акад. Изд. „Проф. М. 
Дринов”.2011.сс.137-157 ( ISBN 978-954-322-438-8) 
Резюме: В тази студия е разгледан феноменът „напускане на родителския дом“ като 
ключово събитие в периода на ранната зрялост. Систематизирани са факторите за тайминга 
на това събитие,  мястото му в последователността от житейски събития, както и крос-
културните различия и по-специално по-късното случване на събитието в страните в Южна 
и Източна Европа. Изследването за България е направено с данни от българската извадка 
на „Взаимоотношения между пол и поколения“ /вълна 2004/.  Изполвани са описателна 
статистика, метода Каплан-Майер и метода на събитийния анализ (event history analysis), 
по-специално стъпков експоненционален модел за преход към събитието „напускане на 
родителския дом за първи път”.  
Представени са 4 модели на риска за случване на събитието „напускане на родителския 
дом“, както и модели с интеракции на променливи. 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. Рискът нараства също  с увеличаване на на 
образованието. Образованието се оказва 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. Образованието на родителите също е значим фактор за случването 
на изследваното събитие – 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. 
36. Коцева, Т., Е. Димитрова. 2007. Социологията и демографията между 
мултидисциплинарната полифония и интердисциплинарното взаимодействие. 
Социологически проблеми., кн. 1-2. с.189-208 
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Резюме: Статията цели да осветли процеса на трансфер на знания между социологията и 
демографията в условията на нарастващата интеграция на науните знания. Потенциалът на 
интердисциплинарното взаимодействие между социологията и науката за населението се 
дискутира по отношение на трансфер на знания между двете дисциплини. Отварянето на 
науката за населението към аналитичните постижения на социологията с оглед 
задълбочаване на обясненията за демографските процеси повдига въпросите за  
рефлексивността и критичността при употребата на трансферираните понятия. 
Адаптирането на социологическите теории в демографски контекст, тяхното значимо 
приложение или злоупотреба се дискутират от гледна точка на доминиращите подходи в 
демографията. Допълнително специално внимание получава въпросът за обогатяването на 
социологическото познание чрез тестиране на обяснителната сила на нейните понятия в 
демографски контекст. Накрая се дискутират някои скрити рискове в 
мултидисциплинарната полифония, в която и двете дисциплини участват. 
  
41. Коцева, Т. 2006. Демографията: между социалната научност и биополитическите 
употреби. Социологически проблеми, кн.1-2, с.140-157 
Резюме: В статията се прави ескиз на връзките между развитието на демографията като 
социална наука и отношенията й с политическото статукво.  Необходимостта от 
широкомащабни изследвания, както и специфичният обект на изследване – населението и 
неговите структури – предполага тесните взаимоотношения между научните приоритети 
на демографията и тяхното задаване от геополитически и национални идеологии. В 
статията се анализират тези връзки на примера на развитието на американската 
демографска наука, международните форуми за населението, а така също се разглежда и 
несъстоялият се диалог между политици и научни експерти при подготовката на 
демографските стратегии в България от последното десетилетие. 

 
 
Направление 2. Социологически и демографски аспекти на младите хора – сексуално 
поведение,  репродуктивно поведение, рискови поведения на юношите /публикации 
№ 2, 33, 38, 39, 79, 64, 50, 52; 5, 6, 7, 10, 13, 23, 29, 75, 37/ 

 
2.1. Проблеми на сексуалното и репродуктивното поведение /публикации № 2, 33, 38, 
39, 79, 64, 50, 52/ 
2. Коцева, Т. Д. Костова. 2007. Младите хора и интимността в условията на социална 
промяна.  София: Акад. Издателство “Проф. М. Дринов”, 164 с. ISBN 978-954-322-172-1 
Резюме:  Основна цел в настоящата книга е да се направи социално-демографски анализ 
на динамиката на интимните отношения на младите хора в България в периода на прехода 
след 1989 г. Тази цел се реализира чрез следните конкретни задачи: 

♦ представяне на динамиката на норми и практики по отношение на интимността и 
сексуалността в младежка възраст в модерното и постмодерното общество; 
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♦ очертаване на тенденциите в сексуалните нагласи и практики на младите хора от 
60-те години на XX век до настоящем като се анализират сходствата и различията между 
Западна Европа и Централна и Източна Европа; 

♦ очертаване на основните тенденции в семейното, брачното и сексуалното 
поведение на младите хора в България в социалния контекст на извършвания преход след 
1989 г.;  

♦ представяне на основни резултати от международно изследване, проведено и с 
извадка от български студенти; извеждане на специфики в сексуалната култура на младите 
хора, в частност студентите и преди всичко във възрастовата група 18–24 г.; 

♦ обобщаване на основните принципи на политиките за сексуално и репродуктивно 
здраве и набелязване на някои добри практики от българския опит на правителствени и 
неправителствени организации. 
 
В методологически план разработката се вписва в т.нар „демография на младите възрасти” 
(demography of young adults), очертана като ново изследователско поле в социалната 
демография. В методически план емпиричният анализ се основава на корелационни 
зависимости, оценени чрез методите χ2 и дисперсионен анализ. Всички основни 
разпределения при въпросите за събития са изчислени по метода Kaplan-Meier, при който 
се отчита риска за случване на дадено събитие. За допълване на емпиричния анализ е 
използван и метода на фокус групата. 
Емпиричното изследване „Младите хора - приятелство и интимни взаимоотношения” е 
опит да се направи „моментна снимка” на нагласите, нормите и практиките на една от най-
представителните групи на младите хора – тази на студентите. В неговия изследователски 
дизайн залягат въпроси от по-горе очертаните изследователски вълни от 70-те и 90-те 
години в Западна Европа. Въпросникът обхваща най-широко дискутираните теми за 
първия сексуален контакт, броя на партньорите, контрацепцията, хомосексуалните връзки, 
насилието, ХИВ/СПИН и полово предавани болести (ППБ), съжителствата, сексуалните 
норми и практики. Въпросите са апробирани в множество изследвания и една голяма част 
от тях се съдържат в Банката въпроси от международни изследвания на младите хора към 
Съвета за население (Population Council). Извадката в изследването обхваща 1136 студенти 
от I и II курс по икономически специалности на 6 български университета. Макар, че 
извадката е изградена на типологичен принцип, обемът й позволява да се правят детайлни 
статистически анализи по основни признаци. 
 
Предимство на изследването е това, че то е част от международно изследване, проведено 
по едно и също време (2002–2003 г.) и със стандартизиран въпросник в още 7 страни от 
Западна Европа (Италия, Франция), Централна и Източна Европа (Полша, България, Русия, 
Румъния), САЩ и Япония. Това дава възможност за богат сравнителен анализ на данните. 

 
33. Коцева, Т., Е. Димитрова. 2009. Репродуктивни намерения на населението в близка и 
далечна перспектива. сп. Население, кн.1-2 ,с.67-88 
Резюме: В настоящата статия са анализирани въпросите за репродуктивните намерения в 
изследването „Взаимоотношения между полове и поколения” (Gender and Generation 
Survey), втора вълна. Въпросите за репродуктивните намерения са селектирани само за 
респондентите, които са заявили, че нямат физиологични проблеми, свързани с 
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възможността да имат дете. Включени са 5 индикатори за репродуктивни намерения в 
следващите три години и в по-далечна перспектива. Представените резултати от 
изследването регистрират връзките между репродуктивните намерения и основните социо-
демографски характеристики на лицето като пол, образователен статус, брачен статус, 
възраст, етническа принадлежност и местоживеене. Някои от по-важните изводи са 
свързани с доминирането на двудетния модел, изразен както в репродуктивните намерения 
на лицата в близка перспектива, така и в далечна перспектива, отсъствието на бездетството 
като нормативно репродуктивно 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 и др. 

 
38. Коцева, Т. 2007. Социо-демографски профили на младите хора в България:тенденции 
и изследователски перспективи. В: Младите хора в европейска България. С. ЦИН, ИСДС 
"И.Хаджийски", с.56-73 
Резюме: В статията се разглеждат ценностни и структурни промени в социалния и 
демографския статус на младите хора в европейски контекст в епохата на глобализацията. 
Демографската перспектива към младите хора се оформя в специфична област, наречена 
“демография на младите възрасти”. Изведени са основни тенденции в брачното, 
семейното, репродуктивното, сексуалното поведение на младите хора в България от 
началото на 90-те години и първото десетилетие на 21 век. Представени са тенденциите в 
отлагане на демографските събития и последователността на ключови житейски събития 
като раждане на дете, формиране на партньорски съюз, напускане на родителския дом, 
първи сиксуален контакт и др. на основата на данни от националната статистика и от 
национални представителни проучвания. 
39. Атанасов, А., Т.Коцева, З. Тонева, С.Тодорова. 2007. Динамика в социалния статус, 
репродуктивното и брачното поведение на младите хора в България. В: Младите хора в 
европейска България. С. ЦИН, ИСДС "И.Хаджийски", с. 103-119 
Резюме: В статията се дискутират данни от социално-демографското изследване „Влияние 
на личностните стратегии и социалния капитал върхурепродуктивното и брачно поведение 
на младите хора /18-34 г./., проведено в две вълни 2002 и 2005 г. с финансовата помощ на 
Институт за демографски изследвания Макс Планк, Рощок, Германия. В първата вълна са 
анкетирани 10009 лица на възраст 18-34 г., а през втората вълна – повторно 7481 лица. 
Основната цел на проучването е да разкрие влиянието на основните стимулиращи и 
задържащи фактори спрямо личните стратегии и социалния капитал на младите хора по 
отношение на брачно и репродуктивно поведение. 
Изследването разкрива съществена информация за образователния, работния и доходния 
статус и динамика на младите хора, материалните и нематериални трансфери в 
домакинството и социалните мрежи. Респондентите и от двете вълни определят 
икономическите фактори и жилищните условия като водещи детерминанти при вземането 
на решение за раждане на дете. Респондентите от втората вълна изразяват по-висок 
оптимизъм по отношение на жизнения им стандарт в бъдеще като определят 
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икономическите фактори като основна бариера срещу раждането на дете. От друга страна, 
детето не се разглежда като задържащ фактор спрямо професионалната кариера или 
бъдещо образование. Като благоприятстващи раждането на дете фактори се изтъкват 
близостта в семейството, увереността някой да се грижи за човек на стари години и 
житейската сигурност. Изследването показва, че респондентите подкрепят двудетния 
модел – 71% през 2002 г. и 75% - 2005 г. планират да имат две деца.  
79. Митев, П-Е., Т. Коцева, Г. Михова. Съставители. 2007. Младите хора в европейска 
България. С. ЦИН, ИСДС "И.Хаджийски". 
Резюме: Съставителство и редакция на сборника „Младите хора в европейска 
България“.С. 2007. ЦИН, ИСДС "И.Хаджийски". 
 
64. Kotzeva, T., D.Kostova. 2007.  Bulgaria. In: Billari, Fr., M. Caltabiano, G. Dalla 
Zuanna.(Eds.)    Sexual and Affective Behavior of Students. An International Research.2007; 
pp.67-88 
Резюме: В тази студия са представени резлутатите за България от международно 
изследване за сексуалните нагласи и поведения на младите хора. Изследването е 
проведено сред извадка от 1136 студенти като са проучени сексуалните поведения на 
младите хора /първи сексуален контакт, първа целувка, брой партньори, отношения в 
партньорския съюз, контрацептивно поведение, сексуални норми и пр./. Изведени са 
връзки между сексуалните нагласи и поведения и учебната успеваемост, спортната 
активност, свободното време, рисковите поведения, образованието на родителите и пр. 
фактори на социалната среда на студентите. Представени са основни индикатори в тази 
област и по кохорти. Данните са изчислени с една и съща методология, което дава 
възможност за пълна сравнимост между отделните страни. В България се наблюдава най-
ниска възраст на първия сексуален контакт. 
 50. Коцева, Т., Д. Костова. 2004. Начини на живеене, брачно-семейни и сексуални нагласи 
на младите хора през 90-те години в България. Сп. Население, 2004, кн.1-2 , с.53-66 
Резюме:  В тази статия се разглеждат промени в нагласите на младите хора /”младите 
възрастни”, ‘young adults’/ в България към секса, семейството и брака. Тези промени се 
дискутират в рамката на ново направление в демографските изследвания – демография на 
младите възрастни /’demography of young adults’/. Основните изследователски въпроси се 
отнасят до начините на живеене, напускането на родителския дом /възраст и причини за 
напускане/, съжителствата, браковете, раждането на дете или всички подетапи в 
житейския период на младите възрастни. В статията са представени основните тенденции 
в социо-демографското развитие на младите хора в България от началото на 90-те г. 
Очертани и дискутирани са в рамките на социалния контекст начините на живеене, 
намаляване на брачността, разпространение на съжителствата във възрастовата група 15-
24 г. Акцентира се върху две основни тенденции: продължителното образование и 
ограничените шансове на пазара на труда.  По-нататък, в статията се разглеждат нагласите 
на младите хора към сексуалните норми и практики в контекста на апробиране на нови 
начини на живеене. Внимание се обръща на различията и сходствата в сексуалните норми 
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и практики между поколенията. Резултатите и изводите са извлечени от българската 
извадка на Международно изследване на студентите.  
 52. Коцева, Т., Д. Костова. 2003. Фактори и тенденции в сексуалния дебют на младите 
хора в България. Сп. Население, 2003 кн.1-2 , с. 68-85 
 
Резюме:   Резултатите, представени в тази статия, са от  изследването „Младите хора – 
приятелство и интимни отношения”, което е част от международно изследване под 
ръководството на Франческо Билари от Университет Бокони, Италия. Изследването е 
проведено през 2002 г. и извадката е съставена от 1136 студенти от първи и втори курс в 6 
университети в България. Обект на изследване са промените в сексуалната култура 
/знания: на младите хора – нови практики и нагласи към секса. Използваните методи за 
анализ на данните са χ2 и дисперсионен анализ. Един от основните резултати е намаляване 
на възрастта на първия сексуален контакт сред младото поколение на 20-годишните в 
сравнение с данни от предишни национални изследвания. Средната възраст на първия 
сексуален контакт е 15.65 г. за момчетата и 16.38 г. за момичетата. Разглежда се влиянието 
на семейството, училището, свободното време и приятелите спрямо сексуалното 
поведение. Риска за ранен сексуален старт се асоциира с по-ниска учебна успеваемост, 
наличието на много и близки приятели, рискови поведения и съпротива срещу 
родителските ограничения. Изследването регистрира по-висока употреба на 
контрацептиви и по-висока сензитивност на момичетата спрямо сексуалните им контакти 
 

 
2.2. Проблеми на рисковите поведения на юношите /публикации № 5, 6, 7, 10, 13, 23, 
29, 75, 37/ 
5. Коцева, Т., Е. Димитрова. 2008. Глава 3: Тормоз и насилие в училище. Сс.30-36 В: 
Поведение и здраве при деца в училищна възраст: резултати от представително изследване 
на българските ученици на 11, 13  и 15  години.С. ЕТ Фотоника. с.120 
Резюме: В тази книга са представени резултати от изследването на HBSC “Поведение и 
здраве при деца в училищна възраст”, проведено за първи път в България през 2005/2006 
г., представително за учениците на 11, 13 и 15 години. Във фокуса на проведеното 
изследване е проучването на здравните поведения и здравето, опосредствани от жизнения 
контекст (структурата и благосъстоянието на семейството, отношенията с връстниците, 
училищната среда) и личностните характеристики. Сравняването на българските ученици с 
техните връстници от различните страни дава възможност да се откроят още по-добре 
проблемите, свързани с психологичните, социалните, културните и икономическите 
фактори, които определят увреждащите и утвърждаващите здравето поведения. 
В глава 3 са представени данните от темата за тормоза и насилието в училище. Разгледани 
са индикатори, свързани с учениците, причиняващи тормоз и насилие, и учениците-жертви 
на тормоз и насилие. Основните изводи са следните: 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); В училище системният тормоз (повече 
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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.  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. 
 
6. Коцева, Т., Е. Димитрова.2008. Глава 11: Употреба на цигари, алкохол и канабис. Сс.87-
93 Поведение и здраве при деца в училищна възраст: резултати от представително 
изследване на българските ученици на 11, 13  и 15  години.С. ЕТ Фотоника. с.120 
Резюме: Резултатите от изследването показват широкото разпространение на рисковите 
поведения при 13- и 15-годишните юноши според данните от изследването. Пиенето на 
алкохол и тютюнопушенето са често срещани в училищна възраст, най-вече сред 15-
годишните ученици: над една трета от деветокласниците всяка седмица употребяват 
алкохол и цигари. Момчетата по-често пият, докато момичетата по-често пушат. Рискови 
фактори за употреба на алкохол и цигари се оказват: липсата на близост с майката и 
бащата, слабият успех на ученика, преживяването на тормоз в училище, честото 
прекарване на вечерите с приятели извън дома. Има благоприятни условия за въздействие  
от страна на приятелската среда по посока на рискови поведения поради привързаност или 
чрез групов натиск. 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. Данните за честотата на употреба на канабис показват, че 
деветокласниците използват тази лека дрога сравнително рядко. Въпреки това трябва да се 
отбележи факта, че България изпреварва някои централно и източноевропейски страни по 
броя на употребяващите канабис ученици.  
 
7. Коцева, Т. 2008. Глава 13: Сексуално здраве.сс.98-102 Поведение и здраве при деца в 
училищна възраст: резултати от представително изследване на българските ученици на 11, 
13  и 15  години.С. ЕТ Фотоника. с.120 
Резюме: Изследвано е сексуалното поведение и нагласи на 15-годишни ученици чрез 
серия от въпроси. Някои от по-интересните резултати са: Почти половината от момчетата 
признават, че са имали сексуални контакти до 15- годишна възраст, докато това се е 
случило на близо една трета от момичетата. Запазва се “двойният стандарт” по отношение 
на сексуалните норми, присъщ на по-бавно модернизиращите се общества, именно 
момчетата да са по-сексуални активни от момичетата. В международен план 
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петнадесетгодишните ученици в България, особено момчетата, са сред най-активните в 
сексуално отношение юноши. Презервативите са най-често използваният контрацептивен 
метод от деветокласниците – над три четвърти от тях са ги използвали при последния 
сексуален контакт. Високият процент на сексуално активните ученици, които използват 
презервативи, е маркер за висока контрацептивна култура на тийнейджърите. Този 
емпиричен факт е доказателство за модернизиране на сексуалната и контрацептивната 
култура на младите поколения. Ранният сексуален старт и сексуален опит на юношите се 
свързва с други рискови поведения като употреба на наркотици, прекомерно пушене и 
употреба на алкохол. Честото прекарване на свободното време извън семейството, ниският  
успех, а така също социализирането на децата в непълни семейства или в социални домове 
са свързани с по-висока  сексуална активност на учениците. Учениците (най-вече 
момчетата), които растат в по-добре материално осигурени семейства, са в по-голяма 
степен сексуално активни в сравнение с учениците, които са отглеждани в семейства със 
средно и недобро материално равнище. Едно от възможните обяснения на този емпиричен 
факт е, че употребата на алкохол, цигари, дрога, ранната сексуална активност се 
възприемат като знаци на модерно, разкрепостено от старите морални норми, поведение. 
Този тип поведение се възпитава у децата от една част от материално заможните родители, 
даващи приоритет на ценностите на консуматорството. 
10. Коцева, Т., Е. Димитрова. 2015 .Тютюнопушенето сред учениците в България. 
Резултати oт HBSC – 2014. Сп. Психологически изследвания /под печат/ 
Резюме: В статията са представени и дискутирани основни резултати за рисковото 
поведение, свързано с тютюнопушенето, сред българските ученици в 5-ти, 7-ми и 9-ти 
клас. Използвани са данните от национално представително изследване „Здраве и 
поведение сред деца в училищна възраст”, проведено през 2014 г. Дискутираните 
резултати показват, че рискът за пушене нараства с възрастта. Редовните пушачи сред 
момичетата преобладават в сравнение с момчетата. На основата на регресионен анализ е 
тествано влиянието на семейната, училищната, приятелската среда, възрастта и пола върху 
вероятността за проява на подобоне тип рисково поведение. Резултатите показват, че 
рисковите поведения се проявяват най-често като свързани помежду си, като най-силно 
влияние сред факторите имат приятелската среда и удовлетвореността от отношенията в 
семейството. 
13. Коцева, Т. 2015. Рискови сексуални поведения сред българските юноши. В Сб. 
Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието. Научна конференция на БСУ, 
12-14.06. 2015, с.238-244 
Резюме: В статията се разглежда сексуалното поведение на български юноши – 
деветокласници - на основата на данни от международното изследване „Здраве и поведение 
сред деца в училищна възраст“, вълна 2013/2014. Показани са средната възраст на първия 
сексуален контакт, условията, при които се случва, диференциации по пол. Регресионният 
анализ доказва, че ранният сексуален опит е свързан с влиянието на приятелската среда, 
отчуждението от училище, ниският успех, неблагополучията в семейството, както и с 
наличието на други типове рискови поведения, които формират множествен риск за 
здравето и благополучието на учениците. Множествеността на рисковите поведения 
показва, че те са комплекс от нездравословни навици, което изисква комплексен подход в 
програмите за превенция и промоция на здраве, насочен към цялостно въздействие върху 
отношението на децата и юношите към здравето. 
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23. Димитрова, Е., Т. Коцева. 2011. Влияние на училищната среда върху рисковите 
поведения на учениците в България. Резултати от мулти-левъл анализ. В: Психологически 
изследвания, кн.1-2, 2011, сс.83-110  
Резюме: 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.  
29. Коцева, Т.,  Димитрова, Е. 2009. Рискови поведения при българските юноши в 
условията на социална криза., сп. Психологически изследвания, кн.2, с.77-84 
Резюме: В статията се разглеждат рисковите поведения на юношите въз основа на данни 
от международно изследване „Поведение и здраве сред деца в училищна възраст“, вълна 
2005/2006. Описани са честотата на проявление на пушене на цигари, пиене на алкохол и 
употреба на лека дрога/канабис/. Чрез логистичен регресионен анализ, при който е 
конструиран множествен индекс на рискови поведения /зависима променлива/ са 
изследвани връзките му с променливи като структурата на семейството, в което растат 
юношите,  взаимоотношенията с родителите и приятелите, успеха в училище, материалния 
статус на родителите. Изследването потвърждава статистически значими връзки между 
тези фактори и проявите на рискови поведения. 
Особен интерес представляват резултатите за посоката на връзката между социално-
икономическия статус на семейството и вероятността юношите да проявяват рискови 
поведения. За България се наблюдава обратна връзка между социално-икономическия 
статус на семейството и проявите на рисковите поведения. По-високият социално-
икономически статус на семействата, в които растат юношите, корелира с по-чести прояви 
на рискови поведения. Една корелация, която се наблюдава и в други източно-европейски 
страни, но е доста различна от картината в западните страни, където рисковите поведения 
са присъщи в по-голяма степен на юношите от семейства с нисък материален статус. 
 
75. Kotzeva, T., E. Dimitrova.  2009. Family Settings and Risk Behaviors among Bulgarian 
School-Aged   Children. Bulgarian Journal of Psychology (Българско списание по психология. 
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Специален брой от Регионалния конгрес по психология за югоизточна Европа (SEERCP), 
София, 30.10-1.11.2009 г.), vol. 3-4, pp. 43-55. 
Резюме: В тази статия са изследвани връзките между семейната среда и 
разпространението на рисковите поведения като пушене, пиене на алкохол, употреба на 
канабис, ранен сексуален опит, агресия в училище, нездравословни хранителни навици и 
намалена физическа активност сред ученици на 13 и 15 г. Анализът е базиран на данни от 
международното изследване „Поведение и здраве сред деца в училищна възраст, вълна 
2005/2006. Представена е дескриптивна статистика на основните рискови поведения, както 
и на семейната среда на учениците. Чрез логистични регресии за всеки тип рисково 
поведение е тестирано влиянието на структурата на семейството, социално-икономическия 
статус, комуникацията родители-ученици, родителския контрол и удовлетвореността от 
семейните отношения. Включени са и други независими променливи като пол, възраст, 
населено място. Основните резултати показват, че учениците в непълни семейства имат 
по-високи вероятности за рискови поведения. Социалната подкрепа, близките отношения в 
семейството и високата удовлетвореност от смейните отношения са превантивни фактори 
срещу рискови поведения. 
37. Коцева, Т., Е. Димитрова. 2007. Рискови здравни поведения сред децата в училищна 
възраст в България., сп. Население, кн.1-2, с.93-107 
Резюме: В статията са представени основни резултати от рискови поведения сред ученици 
на 11, 13 и 15 годишна възраст в България на основата на представително изследване за 
България, проведено в рамките на международното изследване HBSC, вълна 2006/2006. 
Чрез описателна статистика са показани честотата на употребата на цигари, пиене на 
алкохол и употреба на канабис, диференцирани по пол и възраст. Чрез регресионен анализ 
са получени модели на факторите, оказващи влияние върху пушенето, пиенето и 
употребата на дрога. Някои от изводите: 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. Тези поведения могат да се обяснят с доминацията в 
обществото на някои по-конвенционални представи за пола, асоцииращи алкохола с 
мъжката независимост и цигарите - с еманципацията на жената. 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 косуматорски 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. 
 

  
Направление 3. Социо-демографски, социологически и културални аспекти на 
безплодието и бездетството, репродуктивното здраве на жените /рак на шийката на 
матката и ваксината/ /публикации № 56, 58, 27, 32, 73, 66, 78, 43, 68, 76/ 
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56. Todorova, I., T. Kotzeva, Y. Panayotova. 2015. New reproductive technologies and women’s 
identities in the face of infertility: Analysis of on-line sources in Bulgaria. European Health 
Psychologist, vol. 17 /presentation and paper in progress/ 
Резюме: Новите репродуктивни технологии могат да се разглеждат от политически, 
културологични и психологически ракурси. Целта на настоящата статия е да осветли 
локалните конструкции на новите репродуктивни технологии и практики с акцент и върху 
джендър перспективата. Анализирани са промените в публичните политики по отношение 
на въвеждането на новите репродуктивни технологии, лечението на инфертилитета и 
успеваемостта на технологиите през последното десетилетие в България. Анализът се 
основава на тематичен анализ на онлайн дискусии по темата за инвитро процедурите във 
форуми на пациентски организации като „Искам бебе“, „Зачатие“, сайтове на клиники за 
асистирана репродукция и др.  Дискутира се динамиката в нагласите към темата за 
инфертилитета и лечението чрез новите репродуктивни технологии, частичната 
дестигматизация, хегемонизацията на медицинския дискурс, контрола и визуализацията на 
човешката репродукция, както и подкрепящата роля на онлайн общностите.   

 
58. Todorova, I., A. Alexandrova-Karamanova, Y. Panayotova, E. Dimitrova, T. Kotzeva. 2013. 
Managing Uncertainty: Healthcare Professionals' Meanings Regarding the HPV Vaccine.  
International Journal of Behavioral Medicine 2013, vol. 21, N 1 pp.29-36   Springer US 
Резюме: Новите превантивни технологии, в т.ч. ваксините предполагат навлизане в 
тяхното психологическо, социално и културално пространство. Специалистите по 
ваксинирането играят ключова роля при вземане на решение от родителите за ваксиниране 
на децата. Малко са изследванията, които анализират ролята на специалистите при 
ваксината срещу човешкия папилома вирус /ЧПВ/ (HPV). Цел на тази статия е да се види 
как ваксината срещу ЧПВ се възприема от здравните специалисти и какви контекстуални 
значения й се приписват. Проведени са интервюта с 20 здравни специалисти в България за 
техните нагласи и практики по отношение на ваксината ЧПВ и техните препоръки за 
политики. Чрез наративен анализ са анализирани транкриптите на интервютата с фокус 
върху езика. Представяме противоречивите и контекстуално обусловени конструкции на 
ваксината и наративните стратегии, които специалистите използват, за контрол върху 
неопределеностите, които ваксината произвежда. Тези стратегии включват специалистите 
да бъдат адвокати и мисионери на превантивното здраве като утвърждават доверието в 
медицинската професия и професионалните организации, като се противопоставят с 
рационални аргументи на тревогите на пациентите, като нормализират риска от 
медцинските иновации и като избягват трансмисията на ЧПВ чрез свързаността му със 
секса. Въвеждането на ваксината срещу инфекцията с ЧПВ и възможния цервикален и 
друт тип рак, създава надежда, от една страна, но от друга страна интензифицира 
неяснотата и объркването. Здравните специалисти от години са стресирани от високите 
нива на цервикален рак и тяхната безпомощност за овладяване на болестта. Ваксината 
срещу ЧПВ изглежда относително просто и „обуздаващо неяснотата“ решение за 
намаляване на заболеваемостта и смъртността в бъдещите поколения.     
27. Коцева, Т., Е. Димитрова. 2010. Безплодието и бездетството в изследователския фокус 
на социалната демография. Сп. Население, кн.1-2 , с.3-16 
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Резюме: В статията се прави преглед на съществуващите концепции за бездетството и 
измерителите в социалната демография, които измерват нейната разпространеност сред 
определени населения и в различни региони. Разгледани са две основни тези за феномена. 
Нежеланото бездетство се определя като намалена способност или липса на такава за 
зачеване и раждане. В специфичната литература инфертилитета се дефинира като 
невъзможност за зачеване до две години на сексуални контакти без контрацепция. Освен 
популярното определение на СЗО за инфертилитета се отбелязват и други съществени 
аспекти на безплодието, използвани в Демографските и Здравни изследвания (DHS). 
Второто понятие, което се дискутира, е съзнателното бездетство. Съществуващите 
определения на този феномен са по-разнообразни. Общото в тях е подчертаването, че този 
феномен е съзнателен начин на живот, „свободен от деца“.  Разгледани са тенденциите на 
нарастване на съзнателното бездетство в европейските страни като се дискутират различни 
индикатори за поведенческите и атитюдните аспекти на съзнателното бездетство.  
32. Коцева, Т., Е. Димитрова. 2009. Безплодието в България - един значим социално-
демографски проблем. // В : Раждаемостта  в България и държавната политика 
(Международна конференция, София, 13-14 март 2009 г.) - София : ЦИН - БАН, 2009, с. 
113-129 
Резюме: В тази статия се разглежда разпространението на бездетството/безплодието в 
България и най-съществените фактори за риска за инфертилитет. Чрез логистични 
регресионни модели се анализират данни от две представителни изследвания с фокус 
върху инфертилитета при жените и при мъжете. Използвани са данни от представително 
изследване за проучване разпространението на инфертилитета, проведено от НСИ през 
2002 г. с 2870 жени на възраст 25-49 г. Втората база данни е от панелно проучване 
„Взаимоотношения между полове и поколения“, проведено 2004 и 2007 г. Първата вълна 
са изследвани 12886 лица  на възраст 18-79, 8000 от които са в репродуктивна възраст 18-
44. Втората вълна включва извадка от 9364 лица, което е 72.7% от всички интервюирани 
през първата вълна. В първото изследване 6% от жените съобщават, че са инфертилни и 
допълнително 8% съобщават неспособност да имат деца поради операция, болест и др. 
Жените с инфертилитет изразяват намерения за две деца и не подкрепят бездетно 
семейство. 
Мултивариативният анализ показва, че жени под 4- г. възраст, с висше образование, от 
небългарския етнос, с брак или в съжителство имат по-висока вероятност да попаднат в 
категорията „жени с репродуктивни проблеми“. Жените в тази категория като правило 
подценяват ролята на партньора при обяснение на инфертилитета в двойката. Данните от 
GGS разкриват, че 9.2% oт интервюираните жени/мъже и 4.5%  от техните партньори имат 
репродуктивни проблеми, т.е. са напълно или в голяма степен уверени, че не могат да имат 
деца. Жени над 30 г. възраст, етнически българки, с високо образование, живеещи в 
столицата са с по-висока вероятност да влязат в категорията „жени с репродуктивни 
проблеми“. И жените, и мъжете признават инфертилитета като проблем на двойката. В 
заключение, се дискутират ефектите на социалната политика спрямо бездетните двойки и 
необходимостта от подкрепа от страна на държавата. От друга страна, се коментира 
некоректността на демографския аргумент, използван за обосноваване на държавната 
подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми.  



25  

73. Kotzeva, T., E. Dimitrova. 2009. Involuntary Childlessness in Bulgaria - A Socio-
Demographic Issue of Significant Concern. In: Naidenova, P. and Mihova, G, (eds.), Fertility  in 
Bulgaria and State Policy. - Sofia: Centre for Population Studies at BAS, pp. 236-252. 
Резюме: Тази статия е английският вариант на предишната статия 
 
66. Todorova, I., T. Kotzeva . 2006. Contextual Shifts in Bulgarian Women’s Identity in the 
Face of Infertility. In:  Psychology and Health. vol. 21, N 1, pp. 123-141.  
Резюме: В статията се обсъжда опита на жените с инфертилитет и лечението му в 
България с фокус върху формиране на идентичността. Изследването почива на теоретична 
рамка, в която идентичността се разбира като социален и контекстуален феномен, зависим 
от локалните междуличностни отношения и културални смисли. Изследването включва 
полу-структурирани интервюта , анализирани с метода Интерпретативен Феномелогичен 
Анализ. Чрез този метод идентифицираме следните теми: идентичността като 
незъвършена, липсваща и невидима; идентичността като налична, но отделена; промени в 
идентичността чрез включване/изключване; идентичността като социализирана и 
социализираща се. Изследването разкрива промените в контекстуалната идентичност в 
рамките на социалната и медицинската среда и степента, до която интервюираните жени 
преживяват себе си като независими, автономни и дейни личности. Дискутираме някои от 
възможните интрепретации на тези резултати, търсейки значенията и метафорите на 
индивидуалния и колективния опит и на ценностите в българската култура. 
43. Коцева, Т., И. Тодорова. 2005. Социалното конструиране на безплодието в 
българското общество. Сп. Социологически проблеми,  кн.3-4, с.215-243 
Резюме: Статията представя дискурсите за безплодието като социетален и частен проблем 
в българското общество. Авторките тръгват от разнообразието в дефиниции и термини 
като подчертават прехода от социално стигматизиращите понятия „стерилитет” към 
неутралните и лишени от биологична предопределеност понятия „безплодие” и 
„инфертилитет”. На основата на тематичния анализ на статии във вестници и списания, 
както и на уебсайтове на професионални медицински организации и пациентски 
организации, а така също на нормативни документи са изведени основни мотиви в 
публичния дискурс за инфертилитета.  Безплодието се конструира като проблем на 
нацията, допринасящ за демографската криза, и като проблем на нормативното 
регулиране. Особено място се отделя на локализирането на причинността и отговорността 
за безплодието при мъжете и при жените и на медицинския и психологическия аспекти на 
безплодието и бездетството. Във втората част на статията авторките описват  личностния 
дискурс за безплодието на основата на анализ на интервюта с жени с това състояние . Те 
извеждат акценти в идентичността на бездетните жени като непълноценност, дефектност, 
интернализирана стигма, съпреживяващо отсъствие на мъжа, деперсонализация на тялото 
при медицинското третиране. Авторките правят заключението, че медицинският дискурс 
заема монополизиращо място в медийното покритие на темата, а социалната 
стигматизация на бездетството се конструира в социален контекст, в който родителството 
се приравнява с биологичната връзка и основната отговорност за семейството и децата се 
приписва на жената. Безплодието като социална и личностна тема съдържа голям 
изследователски потенциал за разбиране на темите за желаното и нежеланото родителство, 
ролите и идентичностите на жените и мъжете в българското общество.  
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78. Аврамова, Л., А. Александрова,  Д. Балабанова, Дж. Брадли, Ю. Панайотова, И. 
Тодорова, Л. Георгиева, Т. Коцева, Кр. Петкова, В. Тодоров, С. Цолова.2005.  
Онкологичен скрининг на маточната шийка в България. Психосоциални аспекти и 
състояние на здравната система. София, с.58 
Резюме: Анализирани са психосоциалните аспекти на окнологичния скрининг на 
маточната шийка в България чрез комбинация от количествени и качествени методи. Чрез 
анализ на данни от представително изследване са представени нагласите и поведението на 
жените към онкологичния скрининг, както и психологическите, конгнитивните и 
социалните фактори, релевантни на тези поведения. Чрез качествени методи /интервюта с 
жени и със здравни специалисти/ са изведени културални представи за здраве, болест /рак/, 
тяло, съотнесени към скрининг програмите и превантивното поведение в областта на 
здравето. 
 
68. Todorova, I., T. Kotzeva. 2003. Social Discourses, Women's Resistive Voices: Facing 
Involuntary   Childlessness in Bulgaria. (2003) In: Women's Studies International Forum, vol. 26, 
2003, No.2, pp.139-151 
Резюме: В статията се дискутират начините, чрез които културално приемливите дискурси 
за очаквания преход към майчинство се приемат от жените с проблеми с безплодие в 
България. Представяме значенията/смислите, които ситуацията на безплодие има за тези 
жени, и начините, чрез които те възприемат, трансформират и се съпротивляват на 
съществуващите дискурси в процеса на конструиране на техните наративи и 
идентичности. За целите на анализа използваме Listening Guide Method за интервюиране и 
интерпретация на транскрипти на интервюта. При жените, които интервюирахме, се 
проявиха силни и експлицитни форми на съпротива. Те протестриат срещу стигмата и 
неправилното лечение, изразявайки своя гняв, а също апелират към социална промяна чрез 
организирани действия. Бездетните жени в България бавно променят културалните 
представи за инфертилитета, както и моделите за женска идентичност, въвеждайки повече 
социални възможности. 
 
76. Коцева, Т., И. Тодорова.2001. Въведение. Обща редакция. Бостънски колектив за 
женско здраве. Нашето тяло, ние самите: Книга от жени за жени. София: Колибри 
Резюме: Цялостна редакция и подбор на преводните материали, съавторство на въведение 
към българския читател.  Българското издание на "Нашето тяло, ние самите" е преводен и 
адаптиран специално за българските жени вариант на последното американско издание. 
Освен с богатата медицинска информация, книгата привлича и със споделените лични 
истории, които правят читателите съпричастни към обсъжданите теми за тялото, 
бременността, раждането, аборта, безплодието и др. Това е книга, която революционизира 
мисленето на милиони жени и създава ново позитивно отношение към собственото им 
тяло.  
 
 



27  

Направление 4. Джендър изследвания – фокус върху женската идентичност, джендър 
неравенства,  жените и медиите /публикации № 59, 61, 26, 62, 31, 51, 77, 69, 54, 70, 53, 
71/  
59. Stoilova, R.,  R. Simeonova-Ganeva, T. Kotzeva.2012. Determinants of Gender Disparities 
in Labour Income. The Case of Bulgaria. International Journal of Sociology , vol.42, Fall 2012, 
N3,pp.54-78 
Резюме: В статията се проучват два типа детерминанти на разликата в заплащането между 
мъже и жени. Първият тип се отнася до характеристиките на работата като сектор, 
професионален статус и присъствие на профсъюзи. Вторият тип се отнася до човешкия 
капитал, изразен чрез ниво на образование, опит, джендър и възраст. Търсим отговор на 
въроса: Кои фактори определят разликите по пол в заплащането? Използваме Mincerian 
equations върху 300000 наблюдения от Изследването за Структурата на заплатите, 
проведено от НСИ 2002 и 2006 г. Формулираме три етапа на кариерно развитие и търсим 
факторите, влияещи върху етапите с най-висока разлика в заплащането. Оценяваме 
джендър ефекта в заплащането на всеки етап – ранен, в средата и късен етап на кариерата 
и откриваме, че в средата на кариерата има най-големи различия в заплащането. Мъжете са 
по-добре платени според повечето фактори. В частност, ефектът на профсъюзите е по-
силно изразен при мъжете, частните компании плащат повече на мъжете при равни други 
условия. Единственото предимство на жените е по-високата възвръщаемост за всяка 
година получено образование, изразена най-вече при жените с висше образование. Накрая 
разглеждаме разликите в заплащането при мъже и жени с висше образование, намиращи се 
в средата на кариерата, и окриваме, че характеристиките на работата са ключов фактор за 
различията по пол в заплатите.  
61. Stoilova, R.,  R. Simeonova-Ganeva, T. Kotzeva.2011.  The Impact of Gender on Mid-
Career Labour Income. The Case of Bulgaria. ESF. Social Sciences Research Network. 
TransEurope Working Paper N 32 (2011) http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53353/ MPRA Paper 
No. 53353, posted 4. February 2014 
Резюме: В тази статия се опитваме да отговорим на въпроса „Как джендър определя 
дохода в хода на жизнения цикъл?“ Първо, ние оценяваме джендър ефекта на различни 
етапи на жизнения цикъл /ранна, в средата и късна кариера/ като използваме Mincerian 
regression. На второ място, анализираме различията във възнагражденията между мъже и 
жени в средата на тяхната кариера. Накрая, изследваме джендър различията в заплащането 
на наетите с висше образование според професионалната позиция и сектор /частен и 
държавен/.Използваме данни от Изследването за структурата на заплатите, проведено от 
НСИ през 2002 и 2006 г., включващо над 300000 наблюдения. Резултатите показват, че 
джендър ефектът е най-голям в средата на кариерата, остава малко по-слаб в късната 
кариера и най-малка е разликата в заплащането между мъже и жени в началото на 
кариерата. Открихме също значима разлика в заплащането между мъже и жени с нулева 
квалификация; подобно несъответствие се открива и при работещите с висше образование 
на високи професионални позиции, най-вече в държавния сектор. В период на 
икономически растеж джендър разликата в заплащането при работници на високи 
професионални позиции намалява, докато се увеличава тази при работници с нулев 
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човешки капитал. Както се предполагаше, мъжете получават по-високо заплащане в 
зависимост от всички детерминанти на дохода. По-конкретно, профсъюзният ефект е по-
силен спрямо мъжете, също така частните фирми плащат повече на мъжете при 
контролирано влияние на други фактори. Единственото предимство за жените е по-
високата възвръщаемост при всяка допълнителна година получено образование.  

 
26. Коцева, Т. 2011. Младите хора, джендър стереотипите и рекламите. Сп. Съвременна 
хуманитаристика, кн.2, сс.47-56 
Резюме: В статията се дискутират джендър стереотипите във възприемането на популярни 
телевизионни реклами от младите хора в България. ТВ рекламите са мощен инструмент за 
социализацията на младите хора и те възпроизвеждат основни джендър стереотипи 
относно образите и ролите на мъжете и жените в обществото. Сексуализирането на 
стереотипите и дискриминацията на жените са водещ принцип в ТВ рекламите на 
комерсиални продукти, където жените са показани разголени, съблазняващи и 
представящи хигиенни продукти, коли, домакинско оборудване, алкохол и др. На основата 
на данни от проучване сред 533 студенти от 8 български университета са представени 
резултатите, които показват, че половината от младите хора са чувствителни и критични 
спрямо унизителните образи на жените в ТВ рекламите, като също така една четвърт от 
анкетираните заявяват, че харесват подобни реклами. 
62. Kotzeva, T. 2010. Women’s Identity and Social Policy in Bulgaria Before and After 1989. 
In: Katsikas, S. (Ed.) Bulgaria and Europe: Shifting Identities. London: ANTHEM Press; pp.79-
91 
Резюме: В статията се разглежда формирането на женската идентичност в два плана. 
Първо, в резултат на социалистическото наследство като микс от следи, стереотипи, опит, 
преживявания, култивирани в рамките на социалистическата джендър идеология. Второ, 
конструирането на джендър идентичностите вследствие на глобализирането на България и 
приемането й в ЕС. Дискутират се позициите на жените в условията на пазарна икномика, 
когато държавата се отдръпва от щедрите помощи и неолибералната политика налага 
редукция на социалното подпомагане и преход към приватизиране на качествените 
социални услуги. Държавната принуда спрямо заетостта на жените във времето на 
социализма се заменя с принудата на пазара, което предполага необходимостта от втори 
доход в семейството. Следвайки идеята на Е. Кастелс за овластяване на жените в епохата 
„на края на патриархалността“, в статията се дискутират знаците за ерозия на 
традиционното семейство в български контекст. Накрая, обект на анализ са спецификите, 
„глокализацията“ на ситуацията на жените в България, свързани с  феминизиране на 
бедността, трафик на хора и проституция, възраждане на неопатриархализма и съпротива 
срещу феминизма. 
31. Коцева, Т. 2009. Мисията и темите на социалните изследвания на пола в България., сп.  
Критика и хуманизъм, кн.30, бр.3., с.219-226 
Резюме: В това интервю с водещия на брой 3 на сп. Критика и хуманизъм Мариана Лякова 
се разглежда развитието на Gender Studies в България. Подчертава се, че джендър 
изследванията се появяват в академичното поле и като преосмисляне на 



29  

социалистическото наследство по отношение на жените, на социалистическите идеологеми 
за еманципацията на жените и за равенството на половете. Коментират се периодите в 
развитието и утвърждаването на различни акценти в областта на джендър изследванията. 
Изтъква се мисията на джендър изследванията в България да изявяват дискриминационни 
практики по отношение на половата и сексуалната принадлежност, да се борят срещу 
сексизма, да сочат половите неравенства и ограничените възможности за реализация, 
които те създават – мисия обучителна, изследователска и просветителска. 
51. Коцева, Т. 2004.  Модели за семейни и професионални роли на жените: от унификация 
към плурализация. В: Повишаване чувствителността на българското общество към 
проблемите на равнопоставеността на половете. С. МТСП. 2004  Статията е публикувана и 
на английски. 
Резюме: В статията се защитава тезата за плурализирането на моделите на съчетаване на 
работа и семейство, разгледана от два аспекта: 1/ от гледна точка на промените в 
институциите, специално семейната, брачната, пазара на труда и пр.; 2/ от гледна точка на 
обществените нагласи спрямо ролите на жените, приоритета на ценности като „платена 
работа”, „семейство”, „деца”. На основата на емпирични данни от изследвания на 
общественото мнение и на обществените нагласи са изведени три модела на  подкрепа към 
ролите на жените по отношение на семейството и професионалния труд.  Тези модели се 
наричат: егалитарен, компромисен и сепаративен (Hakim, 1999).  На основата на анализ на 
данни от две представителни изследвания: 1/ Семейство и променящи се полови роли II 
към Програмата за международни социални изследвания (ISSP), проведено през 1994 г.; 2/ 
Европейското изследване на ценностите (EVS), проведено през 1999 г., са представени 
промени в общественото мнение по отношение публичните и частните роли на жените. 
Изведени са изводи, че общественото мнение подкрепя различни модели на женски роли, 
като сегашният преобладаващ модел на съвместяване на семейните и професионалните 
роли се смята  за не дотам ефективен, особено по отношение на семейството; има подкрепа 
за гъвкави модели на женски роли, които за сега са слабо разпространени или отсъстват на 
практика поради неуредена нормативна база /например, няма регламентация на непълния 
работен ден в трудовото ни законодателство/; ако отпадне икономическата принуда за 
труд и платената работа стане въпрос на избор, това ще доведе до диверсификация на 
моделите на женски роли.  
77. Даскалова, К., В. Еленкова, Д. Колева, Т. Коцева, Р. Рошкева, Р. Стоилова. 2003. 
Техните собствени гласове /Интервюта по устна история/. София, Изд. Полис, с.450 
Резюме: Събрани и представени са интервюта с жени от различни поколения /майки-
дъщери-внучки/, етнически и религиозни групи, професии и райони на страната с фокус 
върху връзката устна история- история на пола. Устната история като метод дава 
възможност да се разкрият маргинализираните гласове на обикновените жени. Книгата 
има и съкратено издание на английски език: “Voices of Their Own: Oral History Interviews of 
Women” (2004). 
69. Kotzeva, T. 2001. 'Female Roles', 'Childbearing', 'Matrimonial Models', 'Unemployment'. In: 
Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995. Ed. by N. Genov & A. Krasteva. Montreal & 
Kingston: McGill-Queen's University Press, pp.114-128, 145-149  



30  

Резюме: В статиите са представени основни тенденции в развитието на ролите на жените, 
раждаемостта, брачните модели и безработицата в България за периода 1960-1995 г. 
Представени са динамични редове по възраст,пол и др. характеристики. 
 
54. Коцева, Т. 2001. Равенство, различие, различия – продължаващият феминистки дебат.                                                        
В: М.Кирова, К.Славова /съст./   Теория през границите. Въведение в изследванията на 
рода. Полис, с.91-104 
Резюме: В статията се дискутира темата за равенството между половете като ключова за 
възникването на феминистките теории и практики. Разгледани са различни интерпретации 
на понятието за равенство, които маркират и основните етапи в развитието на феминизма. 
На първия етап, т.нар. „поколение на суфражетките и на феминистките-екзистенциалисти“ 
равенството на жените се третира като равноправие в рамките на либералния дискурс. 
Втората вълна на феминизма разглежда равенството като остойностява различията на 
двата пола и прилага т.нар. „политика на различията“. На един следващ етап различието се 
възприема не във фиксирани бинарни опозиции /напр. „мъжко-женско“/, а като „безкрайна 
игра на различията“, където се дава превес на множествени идентичности, афилиации, 
интереси. Дебатът за критериите за справедливо третиране на половете се разглежда и от 
гледна точка на социалните права и развитието на социалната държава. 

 
70. Kotzeva, T. 2001. Private Fantasies, Public Policies: Watching Latin-American Telenovelas 
in Bulgaria. Journal of Mundane Behavior. Issue 2.1. http://mundanebehavior.org/private-
fantasies-public-policies-watching-latin-american-telenovelas-in-bulgaria 
Резюме: В тази статия е представен социално-психологически анализ на практиките на 
гледане на сапунени сериали в контекста на пост-комунистическата българска култура. В 
опита да позиционирам социалния живот на сапунените сериали във всекидневието на 
хората моята цел е деконструирам медийните митологии и противоречивите послания, 
които сериалите изпращат до бързо нарастващата медийна аудитория. Моят фокус е върху 
джендъра на жанра, който аз разглеждам през кодовете на фемининост, които сапунените 
сериали произвеждат и валидират. Общият извод е, че гледането на сапунени сериали 
съответства на производството на консуматорски дискурс, който може да се разглежда 
като знак на женската еманципация и себеутвърждаване. От друга страна, 
романтизираните истории запълват значимо място в психологическите ресурси на хората 
като апроприират неприемането на пост-комунистическата модернизация.  
53. Коцева, Т. 2001. Eдно женско пространство: Защо сапунените опери са толкова 
популярни? В сб. Тя на Балканите. Международен семинар на ЮЗУ „Н. Рилски”, с. 375-
385 
Резюме: В статита се дискутира инвазията на сапунените сериали в България с 
настъпването на социалните промени в началото на 90-те години, свързано и с бума на 
масовата култура. Защитава се тезата, че „сапунките“ възпроизвеждат една „женска“ 
култура, привличаща преди всичко женска аудитория и очертаваща разделителни граници 
между двата пола по отношение на свободното време. След като са изведени някои от 
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основните конвенции за изграждане на сапунените сериали в медийната литература, се 
дискутират основните мотивации за тяхната широка гледаемост: социалният реализъм, или 
всекидневните проблеми, стимулиращи идентифицирането на зрителя с героите и 
пораждащи интимност между зрителя и протагониста; релаксиращи мотиви; протяжност, 
повторения, накъсаност, създаващи комфортна среда на зрителя; приказният характер на 
сапунките, създаващ имагинерна реалност, подхранващи въображението с измислени 
мелодрами. Допълнително се обсъждат патронизиращия ефект на сериалите спрямо 
женската аудитория,  валидизирането чрез тях на женската устна култура, създаване на 
удоволствие на съпротивата, т.е. на собствен консуматорски вкус и пр. Анализът е 
подкрепен и с изследване на група от студенти за нагласите им към сапунените сериали. 
71. Kotzeva, T. 1999.  Re-imaging Bulgarian women: The Marxist Legacy and Women's Self-
Identity. 1999. Journal of Communist Studies and Transition Politics, Volume 
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713635808~tab=issueslist~branches=
15 - v1515, Issue 1 March 1999 , pp. 83 – 98 
Резюме: В статията се разглеждат две конфликтни представи за жените във времето на 
социализма в България: представа за жената като Амазонка – жена-андроид, жена-машина, 
жена-героиня на социалистическия модернизационен проект и представата за жената като 
майка, обгрижваща децата. Съвременните изследвания показват висока степен на сливане 
на идентификационните стратегии на жените от различни социални групи с известна 
отлика сред етническите малцинства. Въпреки общото, абстрактно одобрение на джендър 
равенството и еманципацията, жените преди всичко се идентифицират с майчинството и 
грижите в семейството. Личностната себеоценка, чувството за достойнство, личностната 
еманципация или несправедливо отношение се пренебрегват от голяма част от жените. 
Възможно обяснение на този факт е, че в условията на радикална реорганизация на 
публичните институции и блокиране достъпа на жените до влиятелни публични позиции, 
семейството остава единствена алтернатива за инвестиране на личностна енергия. 

 
Направление 5.  Изследвания, свързани с нагласи към чужденците и етноси; 
изследвания, свързани с проблеми на висшето образование /публикации №63, 28, 74, 
55; 16, 21, 22, 25, 34, 35/ 
5.1. Изследвания, свързани с нагласи към чужденците и етносите /публикации № 63, 
28, 74, 55/ 
63. Zografova, Y., D. Bakalova, T. Kotzeva, S. Stoyanova, B. 2010. Diversity and the European 
Public Sphere. The Case of Bulgaria. EUROSPHERE Country Reports. Online Country Report N 
12, pp.120  
Резюме: Представената монография е колективен труд на английски език. Включва 
съдържателни анализи и обобщение на голям обем качествени данни за България, 
получени при изпълнението на интегриран научно-изследователски проект 
„ЕВРОСФЕРА”, финасиран по РП 6 на ЕК, реализиран от академични звена в 17 
европейски държави през периода 2007-2012 г. Основната цел на мащабното изследване е 
да се създаде иновативна перспектива към европейските публични пространства и да се 
идентифицират условията, които благоприятстват или възпрепятстват изграждането на 
демократична и инклузивна общоевропейска публична сфера. Фокусът е върху това дали и 
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как различни социални и политически субекти в публичните дебати – политически партии, 
социални движения и НПО, изследователски институти (тинк-танк), печатни и електронни 
медии, и граждани – допринасят за формирането на общоевропейска публична сфера в 
условията на комплексно многообразие, зависимост на нациите от държавното устройство, 
институции и политики, управление на много нива и променливи граници на ЕС. Данните 
са събрани от февруари 2008 г. - юли 2009 г. и за България те включват институционална 
информация и данни от полуструктурирани интервюта с ключови фигури от 4 
политически партии, 3 социални движения/НПО, 3 изследователски институти (тинк-
танк), 3 печатни медии и 2 телевизии, избрани по определени критерии.  
Монографията е структурирана във въведение, 5 глави и заключение. Във въведението се 
представя кратък обзор на историята на България през призмата на етно-националното 
разнообразие, прехода към демокрация и интеграция към ЕС, миграционните и джендър 
проблеми в страната. Включен е и анализ на институционалните данни за изследваните 
социални и политически субекти. В първа глава се анализират представите на социалните 
и политическите субекти за разнообразието и нагласите им към малцинствени и 
миграционни политики (напр., право на собствени институции, адаптация към/от 
институциите, двойно гражданство, свобода на движение в ЕС, политически права, вкл. 
право на вот, и др.). Във втора глава се обобщават разбиранията и очакванията на 
изследваните лица за устройството, управлението и разширяването на ЕС, вкл. 
очакванията им за бъдещето на малцинствените и миграционните политики, и политиките 
за гражданство, свобода на движение и мобилност. В трета глава се анализират 
представите за европейска публична сфера (вкл. съществуването на общоевропейски 
комуникационни пространства, включени/изключени субекти, възможности за бъдещо 
развитие, организация и сътрудничество, влияние върху общественото мнение). Четвърта 
глава е посветена на съответствието на мнението на изследваните социални и политически 
субекти на общественото мнение по въпросите за разнообразието, публичната сфера и 
устройството и управлението на ЕС. В пета глава се обобщават представите на  
изследваните лица за разнообразието, публичната сфера, устройството и управлението на 
ЕС. В заключението се извежда приноса на изследваните социални и политически субекти 
за изграждане на общоевропейска публична сфера. Най-общо, на институционално 
равнище повечето изследвани социални и политически субекти (с малки изключения) 
допринасят в по-ниска или по-висока степен за изграждане на европейски 
комуникационни пространства, като голяма част от тях (или отделни техни представители) 
споделят нагласи и визия за съществуване на вертикално/хоризонтално фрагментирана, а 
не на единна европейска публична сфера.   
28. Коцева, Т. 2010. Чужденците в България – нагласи и поле за социална работа. В: 
Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на 
криза. БСУ т. 1. Научна конференция с международно участие, 25-26.06. 2010 г. , с. 167-
174 
Резюме: В тази статия се разглеждат някои аспекти на проблема с имиграцията в 
български контекст. Тръгвайки от позицията, че България за сега не може да се определи 
като страна, приемаща в по-голяма степен население /имигранти/, се посочват серия 
аргументи за нарастващия брой имигранти към страната в близко бъдеще. Разискват се 
някои проблеми на медийното представяне на имиграционния проблем, нагласите на 
българите към трайно заселващите се и добри практики и проблеми с интеграцията на 



33  

имигрантите като възможност за разширяване на социалните услуги, насочени към 
чужденците.  

 
74. Kotzeva, Т.2009. Attitudes towards immigrants living in Bulgaria. In: Krumov, K. & 
K.Larsen (Eds.). Migration Processes and Globalization Challenges. Bourgas: ‘Briyag’, рр.101-
109 
Резюме: В статията се разглеждат нагласите на българите към имигрантите на основата на 
данни от българската извадка на международното изследване „Европейско изследване на 
ценностите“, вълна 2008 г. В условията на липса на миграционен натиск отвън, повечето 
респонденти изразяват позитивни нагласи към чужденците, които трайно се заселват в 
България. Дискутират се нагласите на изследваните спрямо основните заплахи от страна 
на имигрантите: загубата на работни места от местното население, увеличаване на 
престъпността и натиск върху системата на социално подпомагане. Най-слабо е 
притеснението относно промяна в културните ценности вследствие на имигрантите. 
Младите хора демонстрират повече загриженост относно заплахите в сравнение с по-
възрастните респонденти. 

 
55. Коцева, Т., А. Тодоров. 1998. Малцинственият етнос в социалната топонимия на съда. 
Социологически проблеми, кн.1-2, с.129-140 
Резюме: В статията са представени резултати от изследване на съда, като основният 
изследователски метод е дискурс анализ. Обект на анализ са интервюта, проведени с 6 
съдии, 6 адвокати и 36 участници в съдебни дела от българския и турския етнос. 
Интервюираните от турската общност отбелязват етническото разделение в съда в отличие 
от българите, които не проблематизират тази тема. Изведени са два основни пласта на 
съдийския и адвокатския дискурс:1.Официалният институционализиран дискурс, който 
елиминира делението „ние-те“; 2. На декларативно ниво се заявяват само позитиви, докато 
в по-широка реферативна рамка на конструиране на дискурса позитивите и стойностите на 
малцинствата се трансформират в техни недостатъци. 
 
5.2. Изследвания, свързани с проблеми на висшето образование /публикации № 16, 
21, 22, 25, 34, 35/ 
16. Коцева, Т. 2014. Дистанционното обучение в социалните науки като алтернатива за 
качествено обучение. В сб. Иновации в прилагането на електронни форми на 
дистанционно обучение. Научно-практ. конференция БСУ, ноември 2014 г., с. 188-198 
Резюме: В статията се разглеждат някои силни и някои слаби страни на дистанционната 
форма на обучение в условията на масовизирането на новите технологии във висшето 
образование. Представен е случаят на Open University във Великобритания като водещ 
университет в предлагането на висококачествени дистанционни курсове за получаване на 
образователни степени. Представени са и основните стъпки за подготовка на авторовия 
курс „Социален контекст на публичните комуникации“ за дистанционна форма на 
магистърска програма.  
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21. Коцева, Т., Й. Балтаджиева, К. Минева. 2013. Академичната мотивация през погледа 
на студенти и преподаватели. Годишник БСУ, 2013 сс.160-167 
Резюме: В тази статия се разглежда академичната мотивация на студенти от първи и втори 
курс във Факултета по хуанитарни науки в БСУ. Анализирани са резултати от проведени 
фокус групи дискусии със студенти за причините за посещаване и непосещаване на 
академични занятия. Допълнително извадка от 13 преподаватели попълват въпросник за 
постиженията на студентите, основан на тяхното посещаване на занятия и на 
преподавателските педагогически методи за повишаване на атрактивността на 
академичните часове. Лекторите поставят специален акцент върху развитието на 
интерактивни образователни технологии като брейнсторминг, обсъждане на случаи, 
симулации и пр.. 
22. Коцева, Т., Й. Балтаджиева, К. Минева. 2013. Нагласи на студентите към висше 
образование и мотивация за академични постижения.В: Знанието- традиции, иновации, 
перспективи. БСУ, Научна конференция с международно участие, 2013 сс.190-202 
Резюме: В статията са представени резултати от изследване на академичнта мотивация на 
студенти първи и втори курс от Факултета по хуманитарни науки в БСУ. Студентите 
попълват въпросник и отделно определят чрез набор от 16 дихотомни прилагателни 4 
понятия: „студент“, „преподавател“, „висше образование“ и „лекция“. Данните от 
асоциативния тест са анализирани с метода на семантичния диференциал и показват, че 
двете основни асоциации на академичното образование са „интелигентен“ и „отговорен“.  
25. Балтаджиева, Й.,  Т. Коцева, И. Дерижан.2011.  Потребности на работещите в 
социални институции и организации от продължаващо образование. В: Взаимодействието 
теория-практика:ключови проблеми и решения. Международна конференция на БСУ, т.4, 
2011, сс.276-286  
Резюме: Направено е изследване сред 100 работещи в сферата на социалните услуги в гр. 
Бургас като са разгледани компетентностите на работното място на 3 групи специалисти: 
ръководители, специалисти със завършено образование по Социални дейности и 
специалисти с друго завършено образование. Резултатите показват, че най-високо се 
оценяват уменията и знанията в следните 3 насоки: позитивно общуване с клиенти, екипна 
работа и споделяне на опит и работа с документация при предоставяне на социални 
услуги. Като най-проблемни се оценяват уменията и знанията в следните насоки:  
самооценка на собствените качества и дефицити, работа с трудни клиенти, познания на 
държавните институции и регионалните структури в социалната сфера, същността и 
формите на социалните услуги и съответната нормативна база.  
 
34. Коцева, Т. 2009. Практическите измерения на обучението по социология за студенти 
по журналистика. В: Университет, практика, професия. Бургас. Бряг, с.25-31 
Резюме: Цел на настоящия текст е да изяви основните измерения на знанията, получавани 
по социология, като основа за практическите умения на студентите по журналистика. 
Разгледани са 5 измерения на обучението по социология. Първо, социологията като 
фундаментална наука за обществото и човека дава научен смисъл на редица често 
използвани понятия във всекидневния език. Второ, полипарадигмалността на 
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социологическото и социалното мислене и познание означава да се работи в посока на 
разбиване на един силно вкоренен в съзнанието на младите хора мит, че има една 
единствена гледна точка, една истина, една единствено правилна перспектива към нещата. 
Трето, производството на максимално обективна информация е основен критерий за 
професионализъм и за позитивна рецепция на социолозите и журналистите в обществото. 
Четвърто, социологията разполага с богат набор от методи, част от които се използват и в 
журналистическата професия. Пето, социологията като гражданска култура и като 
себепознание. 
35. Коцева, Т. 2008. Стимули за и бариери пред мотивацията на студентите за усвояване 
на знания. В: Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето 
образование. БСУ. Научна конференция с международно участие, 14-16.06 2008 г., с.310-
317 
Резюме: В тази статия се разглеждат нагласите на студентите към висше образование като 
ценност и житейска цел, техните очаквания за бъдеща работа, както и силните страни и 
дефицитите на университетското образование. Показани са резултати от изследване сред 
84 студенти на БСУ.  Студентите виждат университетското образование като средство за 
бъдеща професионална реализация макар в същото време да не го винаги свързват с 
високо заплатена работа.  


