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Дейности по проекта описание 

Изработване на теоретичен модел и 
изследователска методология на изследването. 

Подробен теоретичен модел 

Понятийна рамка – набор от понятийни индикатори  

Конкретен дизайн на изследователските методи 

Изработване на изследователския 
инструментариум 

Операционализация на понятийната рамка – набор емпирични 
индикатори  

Гайдове за дълбочинни интервюта, специфични за различните 
социални типажи 

Обучение, тренинг и инструктаж на теренистите Придобиване/усъвършенстван е на умения за теренна работа 
с конкретните гайдове 

Теренна работа на изследователския екип в 
Елхово, Севлиево, Дупница и Видин 

Провеждане на 25 дълбочинни интервюта във всеки град 

Изследователски семинар върху 
осъществената изследователска работа 

Обобщение на натрупания изследователски опит и първо 
аналитично приближение 

Транскрибиране на проведените дълбочинни 
интервюта и създаване на архив 

Пълен набор от текстовете на проведените на терен 100 
интервюта 

Изследователски семинар: социологическа 
рефлексия върху събрания емпиричен материал 

Дискусия върху основните проблемни полета и посоки на 
анализа предвид получените данни 

Дълбочинен анализ на емпиричния материал Аналитични текстове на участниците в изследването 

Заключителен семинар Академична дискусия върху аналитичните текстове 

Разработване на окончателен аналитичен 
доклад 

Обобщаващ аналитичен доклад за резултатите от проекта 

В резюме, структурирането на житейски шансове и 

обективирането им в социални позиции в четирите града Елхово, 

Дупница, Севлиево и Видин е производно от степента, в която се 

разгръща хомогенизираща връзка между наличния в съответния 

местен контекст набор от възможности за реализация на конкретни 

житейски потенциали и начините, по който обитателите му случват 

своя живот (най-силно изразено в Севлиево през 2009 г. и 2016 г., 

най-слабо – в Дупница през 2009 г.). Степента, в която стават 

възможни житейски шансове, черпещи основанията си от другаде, 

а не от локалната структура от възможности, е относително висока 

(в сравнителен план) в Дупница през 2009 г., а най-ниска – в Елхово 

през 2016 г.   

Обобщените резултати от емпиричния анализ сочат, че в 
степента, в която потенциали за промяна в различните 
социални среди са стимулирани от динамизиращи се 
индивидуални ресурси, се динамизират и конфигурациите от 
житейски  шансове (Севлиево през 2009 г. и Дупница през 
2016 г.). Обратно, ерозията на житейски шансове и оттам – на 
социални позиции, се оказва резултат на стагниращи (поради 
запушени индивидуални потенциали) местни възможности 
(Дупница през 2009 г.) и обезсилени (поради закърнели 
локални потенциали) индивидуални ресурси (Видин и през 
двете години), или на неустойчивост и нетрайност на носещи 
промяна външни потенциали (Елхово през 2016 г.).   


