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Abstract: At the end of XX and the beginning of XXI century Bulgarian society is becoming more 
strongly influenced by Western culture. As a result, the attitude regarding education, work and fam-
ily face the challenges of growing globalization processes. The paper focuses on young Bulgarians 
and their life transitions to adulthood. Based on a set of stratification characteristics (gender, edu-
cation, ethnicity and place of residence), the paper analyzes four age groups of young Bulgarians 
and their attitudes to the life events of the youth phase. The data used are from the 9th wave of The 
European social survey (ESS9-2018). This paper aims to trace the diversity in youth perceptions 
and to summarize new trends in the life trajectories followed by young people in Bulgaria. The 
analysis confirms the transformation of values and demographic profile of Bulgaria in the last few 
decades. Marriage and parenting as central events for the youth phase are increasingly compet-
ing with other life choices. New and increasingly individualized lifestyles are established. Young 
Bulgarians are more likely to postpone their lasting commitment to a partner and the creation of 
generation. However, the decision for own family and children rather precedes the readiness for 
greater autonomy and independence from parental home and family.
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УВОД

За около 30 години България променя радикално не само 
линията на политическото си и икономическо развитие, постепенно се про-
менят и утвърдените и стриктно следвани ценности и вярвания към живота и 
житейското развитие. До т.нар. „промени“ нормалният ход на жизнения път е 
възприемал линията: завършване на образование – трудова заетост – женит-
ба – заживяване с партньор – раждане на деца, като всички тези събития са се 
случвали в периода на ранната младост. Завършването на образованието и за-
почването на първа работа са настъпвали като жизнени събития почти едновре-
менно, осигурявайки необходимата сигурност младият индивид да пристъпи 
към решението да създаде семейство и поколение. 

В края на XX и началото на XXI век българското общество започва все 
по-силно да се влияе от западната култура, с което нагласите към образова-
нието, труда и семейството се изправят пред предизвикателствата на засилва-
щите се глобализационни процеси. Все по-привлекателна за младежите става 
идеята да останат по-дълго зависими от родителите, осигурявайки си по-този 
начин възможност да експериментират с образованието и трудовата заетост до 
момента, в който изберат областта, която наистина им доставя удоволствие и 
им носи икономическа сигурност. Така пред тях се открива възможността да 
удължат периода на образование, отлагайки във времето навлизането към сфе-
рата на труда. От тук липсата на заетост или късното и несигурно трудоустроя-
ване предпоставя и по-късното „случване“ на останалите събития, характерни 
за младостта – трайното обвързване с партньор и създаването на семейство и 
деца. Утвърждава се тенденцията преди женитбата младежите да живеят из-
вестно време самостоятелно с избрания партньор, което в някои случаи не бива 
последвано от сключването на брак, а бива възприет нов статус на обвързване 
– съжителството без брак. Така, много често децата се появяват преди брака. 
Все по-чести са и случаите, в които въобще не се стига до женитбата като юри-
дически съюз.

Настоящата статия се фокусира върху младите хора у нас и осъществява-
ните от тях жизнени преходи към зрелостта на етапа на младежката фаза. На 
базата на набор от стратификационни признаци като: пол, образование, етни-
ческа принадлежност и местоживеене, са подложени на анализ нагласите към 
преживяваните жизнени събития, характерни за младостта, на четири възрасто-
ви групи младежи. Трудът позволява да се обобщи разнообразието от жизнени 
траектории, които следват младите хора у нас, вземайки предвид социо-демо-
графските им характеристики и възрастовата група в която се намират към мо-
мента на участие в Европейското социално изследване. 

ТЕОРЕТИЧНА РАМКА

В хода на своя жизнен път индивидите заемат разнообраз-
ни социални роли в различните социални сфери на живота. Всички те в своята 
цялост очертават жизнената биография на индивида. Посредством направени-
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те жизнени избори и предоставените от обществената среда жизнени шансове, 
той е заставен да поема определена линия на житейско развитие, конструирай-
ки сам своята биография. Така, като резултат от последователно заеманите со-
циални роли, индивидът изгражда своята специфична жизнена траектория. 
А самата смяна на социалните роли се определя като жизнен преход. Подобни 
смени на жизнените роли се осъществяват особено динамично в младежката 
фаза: приключванeто на образованието и навлизането в сферата на заетостта; 
напускането на родителския дом и създаването на свое семейство; преходът 
към родителството с раждането на първото дете.

Един от най-изтъкнатите представители на направлението социология на 
жизнения път е Глен Елдър, чиято теория за жизнения път утвърждава ка-
чествено нов модел за тълкуване на процеса на разгръщане на жизнената траек-
тория в контекста на съвременната все по-динамична социална действителност. 
В резултат на изследването си „Децата на голямата депресия“, Глен Елдър 
извежда четири основни принципа, които според него съставляват ядрото на 
теорията за жизнения път (Elder, 1998):

1. Историческото време и място, в които индивидът изгражда жизнения 
си път, оказват силно влияние върху начина на неговото конструиране.

2. Човек конструира своя жизнен път, посредством предприетите избори 
и действия, съобразно възможностите и ограниченията на дадената со-
циална среда – отчита се първостепенното значение на индивидуалните 
действия.

3. Моментът на осъществяване на даден жизнен преход има дългосроч-
ни последствия, влияещи върху настъпването на следващите жизнени 
преходи.

4. Жизнените пътища на индивидите са силно обвързани – настъпването 
на определено събитие в живота на наш близък може да повлия върху 
нашето собствено житейско развитие.

На основата на направените от Елдър изводи, се възприема схващането, 
че специфичното конструиране на индивидуалния жизнен път в голяма степен 
зависи от актуалната социална и институционална среда, в която индивидът 
изгражда себе си. Така се утвърждава идеята, че жизненият път и логиката на 
неговото протичане вече все по-трудно могат да бъдат разбирани чрез поняти-
ята от психологията, които го разглеждат като съвкупност от жизнени етапи, 
през които индивидът преминава в строга последователност, независеща от 
променящия се социален климат. Жизненият път вече не може да бъде строго 
тълкуван, посредством идеята за жизнения цикъл, а трябва да бъде изследван от 
гледна точка на поместеността му в определен социален контекст.

Въпреки все по-слабата роля на психологическите интерпретации като спо-
соб за тълкуване на съвременните проблеми в областта на жизнения път, Карл 
Улрих Майер защитава схващането, че изследванията на жизнения път биха 
били положително повлияни, ако социологическата перспектива бъде по-силно 
обвързана с психологическата – социологията на жизнения път и психологи-
ята на развитието могат успешно да си взаимодействат (Mayer, 2002). Ако 

Млади изследователи                                                                      Население, Том 40, Кн. 2, 2022


