
Научно-изследователският екип на проекта ESS R3 е Консорциум от: 

1. Доц., д-р Лилия Димова - научен ръководител на програмата и на програмния модул „Социално 

изключване и интеграция”,е национален координатор за България в най-голямата в света 

дългосрочна научно-изследователска програма International Social Survey Programme (ISSP) от 1991 

г. досега и под нейното научно ръководство са осъществени 11 модула на ISSP. Тя е научен 

ръководител и на още над 30 национални и крос-национални сравнителни изследвания, сред 

които са: „Жени, труд, глобализация”(2001-2002, с подкрепата на UNIFEM); „България: джендър 

аспекти на неравенството и бедността” (2002-2003, с подкрепата на Световната банка); 

„Ромите на пазара на труда и в системата на социално подпомагане” (2003-2004, с подкрепата 

на USAID); „Джендър аспекти на заетостта и безработицата в 10 страни от Централна и 

Източна Европа” (2003, с подкрепата на ЕС). Консултант е по проблемите на социалните 

неравенства и бедността към UNDP и МОТ (1997–1998), Световната банка (1999, 2001–2002), 

Европейската фондация за подобряване на жизнените и трудовите условия (2003–2004), UNIFEM 

(2001–2005). Анализира аспекти на бедността, социалното изключване и интеграция  в повечето от 

нейните над 70 публикации на няколко езика.  

2. Проф., д.с.н. Николай Тилкиджиев анализира въпроси на благосъстоянието и идентичността в 

повечето от неговите над 90 научни публикации, вкл. и като основен изследовател и анализатор на 

ежегодните в България емпирични изследвания на ISSP (от 1993 г. насам). Сред тях са: 

“Социалното неравенство” (ISSP-1993, 1999), “Националната и етническата идентичност” 

(ISSP-1995, 2003), “Ролята на държавата и гражданското общество” (ISSP-1997), а също 

“Демократични ценности” (5-та РП- Европейска комисия–2000-2005), “Новото социално 

разслояване в българското село” (МОН-НФНИ-1994-1998), “Периферната община – ресурси за 

местно развитие” (OSI-LGI–1999-2000), “Възникване на средните слоеве в посткомунистическа 

България” (RSS-OSI - 1996-1998) и много др.  

3. Гл. ас. Александър Стоянов има натрупан богат научно-изследователски опит като ръководител 

на повече от 150 изследователски проекта, социални и икономически изследвания, медийни и 

маркетингови проучвания. Сред тях са: „Ролята на неформалните мрежи в социално-

икономическия и политическия живот в България” (по поръчка на Норвежкия институт за 

урбанистични и регионални изследвания, 2001 – 2004),  ЕВРОБАРОМЕТЪР (2002), “Изследване на 

напредъка на България към устойчиво развитие в рамките на процеса РИО+10” (по поръчка на 

ПРООН, 2000-2002), Регионален корупционен мониторинг, Инициативата за правно развитие на 

Югоизточна Европа (Southeast Europe Legal Development Initiative, 2002). 

В научния екип влизат още: 

1. Модул 1 

2. Модул 2 

3. Модул 3 
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