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Какво е ESS? 

 
 ESS (www.europeansocialsurvey.org) е най-мащабният и най-авторитетният 

дългосрочен научно-изследователски проект на Европейската комисия (ЕК) и на 
Европейската научна фондация (ЕНФ), стартирал през 2001г. с цел да следи 
динамиката на европейския социален климат чрез национални представителни 
изследвания, провеждани на всеки 2 години по единна методика в над 30 европейски 
страни.  

 Проектът е единственият в света, който покрива почти целия социален спектър 
от живота на обществото и дава уникална възможност да се изготвят сравнителни 
анализи както във времето, така и между отделните държави.  

 Един от основните приоритети на ESS e да бъде „методически жалон” за най-висок 
стандарт при провеждане на социални изследвания.  

 Заради изключително високото си качество и приложна значимост, проектът е 
единственият от социалната сфера, награден с най-високата научна награда на 
Европейската комисия - „Декарт” (2006).  

 ESS е един от само трите проекта в сферата на социалните науки, трансформирани в 
края на 2013г. във формáт Европейска научно-изследователска инфраструктура 
(ESS ERIC) и като такъв е част от Европейската пътна карта на научно-
изследователски инфраструктури. 

  От 2015г. ESS ERIC става „инфраструктура на инфраструктурите“ в Европа чрез 

клъстерен проект Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences - 

SERISS (www.SERISS.eu) координирайки 5 водещи научно-изследователски проекта, в 

това число всички ERIC инфраструктури в социалната област.  

 От март 2016г. европейската научно-изследователска инфраструктура ESS ERIC 

получава престижния статут ESFRI Landmark заради изключителните си постижения в 

сферата на международните сравнителни изследвания. 

 ESS ERIC е изследователски проект, широко отворен както за участие, така и за 

неограничен безплатен достъп до методиките, изследователските инструменти и 

постоянно актуализираната база данни – общо 37 са участвалите досега страни, близо 

90 000 са регистрираните ползватели,  над 5 000 са научните публикации в целия свят. 

  ESS ERIC има изключително широка приложимост за научни, образователни, 

информационни и много други приложни цели, включително за провокиране на 

публични дебати, активиране на гражданското обществото и провеждане на научни и 

политически семинари и дискусии.  

 Инфраструктурният проект има огромен потенциал за формиране на „highest-quality 

evidence based policies” почти във всички значими обществени области, в т.ч. в  

сферите на образование, наука, заетост, качество на труд и живот, социални 

неравенства, социални политики, здравеопазване, миграция, социална интеграция, 

бедност, социално изключване и включване, равни възможности, корупция, 

дискриминация, джендър проблеми, жизнени и трудови ценности, доверие в 

институциите, престъпност, социална сигурност, социо-демографски профили и мн. др.  
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