
 

Предложеният проект има за цел да изследва и анализира 
политическите, икономически и социални промени, настъпили в 
българското общество след 10 ноември 1989 г. Чрез екип от учени, 
работещи в различни научни полета бе изследван широк ареал от 
проблеми, предполагащи цялостно представяне на настъпилите 
промени в българската държава и общество. Настъпилата пандемия 
от Ковид 19 има сериозни последици както върху социума и 
отделните негови членове, така и върху ролята на държавата като 
конструкт и ролята й в управлението на кризи. Самата криза 
предвещава промяна на елитите и промяна в идеологиите, но 
последното може да бъде обект на бъдещи изследвания.  

 
 

Съответствие на резултатите с поставените в проекта цели 
 

При реализацията на проекта бе проведено емпирично 
изследване, което позволи наблюдаването и събирането на 
емпиричен материал за настъпилите икономически и социални 
промени. 

 
 

Изпълнение на дейностите по проекта съгласно работната 
програма 

 
В рамките на реализацията на проектната програма са събрани и 

анализирани редица вторични източници по темата на проекта. 
Изработена е интердисциплинарна методология за изследване на 
нагласите и ценностите на поколенията спрямо заобикалящата ги 
социална и политическа действителност. Поради настъпилата здравна 
криза не бе проведена кръгла маса, която да предостави възможност 
за широка дискусия по темите на проекта. Въпреки настъпилите 
промени и трудностите реализацията на проекта постигна очакваните 
научни резултати. 

 
 
 
Обосновка на извършените разходи по проекта 
Предвиденият бюджет е изразходван за хонорари на научния екип, 

½ от които са млади учени, за командировки за провеждане на 
емпирично изследване и за закупуване на преносим компютър и 
мултифункционално устройство. Информацията от емпиричното 
изследване е част от материалите, върху които се базират анализите в 
монографията – резултат от проекта. 

 
 
 

 
 
 
 

Тематичен проект: 

 
„30 години преход: образи, 

нагласи, ценности“ 

 
Ръководител:  

Проф. д-р Димитър Денков 
 

договор № 80-10-162/ 16.04.2020 
 

период на изпълнение на 
проекта: април – ноември 2020 

 
Обща стойност:  

5 124 лв. 
 

 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Обобщение на постигнатите научни резултати от проекта 
Реализацията на проекта доведе до натрупване на нови знания и изработване на интердисциплинарна 

методология. Изготвени са специални тематични въпросници за провеждане на емпирично изследване както 
в реална среда, така и виртуално базирани анкети. Натрупан е библиографски, архивен и емпиричен 
материал. Подготвена за редакция и печат е колективна монография „Преходът: образи, нагласи, ценности“ 
с автори Димитър Денков и Соня Карабельова. 

 
Разпространение на резултатите: 

Резултатите от проекта ще бъдат разпространени посредством включване на придобитите знания и данни 
в преподаванията на проф. Димитър Денков, проф. Соя Карабельова в бакалавърска и магистърска степен от 
различни специалност. Колективната монография „Преходът: образи, нагласи, ценности“ с автори Димитър 
Денков и Соня Карабельова също ще допринесе за широката публичност на научните резултати. 

Монография: 
Денков, Д. Карабельова, С. „Преходът: образи, нагласи, ценности“. УИ „Св. Климент Охридски“, под печат 


