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УВОД
Съществуващата

в

страната

практика

на

емпиричните

социологически изследвания /ЕСИ/ имаше ясно уловими граници и

равнища

-

национално,

/производствените

регионално

-

единици

предприятия,

/окръжно/
заводи,

локално
учреждения,

стопанства/. На трите равнища тази практика се дирижираше от

съответните партийни органи - ЦК на БКП, ОК на БКП и заводските

комитети на БКП. Съдържанието на провежданите ЕСИ беше силно

идеологизирано с цел реализиране на три основни функции: развитие на
марксистко-ленинската социология, издигане на научното равнище на

социалното

управление

социализма

при

и

повишаване

на

социологическата култура и съзнателност на трудещите се.

Настъпилите

промени

в

политическите

и

обществено-

икономическите условия след 10 ноември 1989 г. намериха отражение и

в практиката на ЕСИ. В резюмиран вид те се свеждат до: ЕСИ
престанаха да бъдат монопол на една единствена партия, в практиката
на социологическите изследвания навлезе частната инициатива, появи

се изследователска конкуренция, резултатите от изследванията широко
се огласяват,

към тези резултати открито се изразява критично

отношение и т.н. Освен това настъпи и една друга много важна промяна

- разшири се съдържанието на самата практика, а именно наред със

социологическите изследвания се изявиха и то в масов вид демоскопски,
изборни /сефологични/, маркетингови и др. изследвания. Едни и същи
изследователски звена разшириха кръга на изследваните проблеми и
провеждаха не само един вид изследвания, а най-различни. По тази

* Настоящата разработка е продължение на изпълнението на изследователския
проект /'Емпиричните социологически изследвания при смяна на обществената
система", финансиран от Националния фонд "Научни изследвания" на МОН.
Ще припомним, че в първата част на изпълнението на проекта през 1992 г. се
подготви разработката "Българите и социологическите изследвания", в която
са изследвани интересите и поведението на основните субекти на ЕСИ респонденти /анкетирани лоца/, анкетьори, изследователи и възложители на
социологически изследвания в първите три години на прехода към
демократизация на обществото и пазарна икономика.
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причина приемаме, че днес е по-точно да се говори за практиката на

анкетните изследвания, вместо за практиката на ЕСИ.
Под практика на анкетните изследвания разбираме масата от
теренни

изследвания,

насочени

към

набиране

на

емпирична

информация, необходима за опознаване и решаване на конкретни
проблеми в социалната действителност, което в крайна сметка води до
разгръщане на емпиричното познание на тази действителност. Затова и

настоящата разработка е формулирана по този начин.

Целта на изследването е да се установят в познавателно и
приложно отношение границите на действащата в страната практика на

анкетни изследвания и на тази основа да се очертаят бъдещите

тенденции на развитие. ।
Тази цел се конкретизира в следните задачи:

- Да се оценят измеренията на обществената дейност при
анкетните изследвания в държавния, академичния и частния сектори -

тематична

насоченост,

изследвани

единици,

използвани

методи,

получени доходи и т.н.;

- Да се установят потребностите на възложителите на анкетни
изследвания относно вида на търсените продукти от тези изследвания,
техните оценки и предпочитания;

- Да се установят вижданията и преценките на изследователите
относно вида на продуктите, които могат да се предложат при такива
изследвания, техните желания и предпочитания;

- Да се оцени съответствието между търсенето и предлагането в

практиката на анкетните изследвания;
- Да се очертаят възможните стратегии на бъдещото развитие на
анкетните изследвания.

В съответствие с дефинираната цел и задачи са формулирани и
следните

работни

хипотези,

ориентири при изследването:

които

служеха

за

изследователски
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- Въпреки растящата популярност на анкетните изследвания в

страната, те са били и продължават да се третират фрагментарно: 1/
преди всичко са ограничавани в рамките на ЕСИ ; 2/ ограничавана е и

сферата /техните изследователски обекти и предмет/ ; 3/ недостатъчно
е изяснявана ценността на получаваните специфични продукти пред

основните представители на потребителя ; 4/ неоправдано стеснявани са
били целите и задачите им ; 5/ същото се отнася до подходите,
методологическите

постановки,

моделите

на

извадки

-

особено

различните типове непредставителни извадки.

- Потребностите

от

специфичните

продукти

от

анкетните

изследвания са нараснали значително. Допуска се, че в близко бъдеще

те ще заемат значително и трайно място в управленческата дейност на
всички нива - отделни предприятия /фирми, организации и др./,
регионални институции /кметски и областни управи и др./, национални

институции. За тази хипотеза свидетелства опитът на страните с
развити демократични традиции и свободна пазарна икономика.

Реално

съществуващите

потребности

се

свързват

с:

1/

осигуряване обратната връзка на управлението с големи групи хора
/слоеве от населението/ за оценка на състоянието и разкриване на

картината; 2/ изследване условията за нормално функциониране и за
разкриване противоречията при социалните комуникации; 3/ разкриване
на реалните ефекти от провеждани социални въздействия, които засягат

големи групи от обществото /напр. приватизацията, данъчната политика

и др./; 4/ предварителната оценка на варианти за предстоящи глобални
промени или въздействия; 5/ изследване реалните потребности, вкусове

и предпочитания на различните категории потребители /в случая
потребителят се разглежда в много по-широки рамки, отколкото това
става в търговията/; 6/ изследване и оползотворяване на идеи и

виждания, благоприятни възможности за ефективни нововъведения в

икономическата и социалната сфери; 7/ изследванията, насочени към
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развитие на научното познание - теория, методология и методика на

анкетните изследвания.
- В условията на свободната пазарна икономика и пазарно
ориентирани услуги в другите социални дейност, активизиране на
производството и предлагането на специфичния научен продукт на

анкетните изследвания е единствената алтернатива за осигуряване на

допълнителни средства за научно-изследователските звена. Досега тези
възможности са силно подценявани и само частично използвани.
- Върху основата на потребностите, дефинирани по-горе, се
предполага, че бъдещите потребители на научни продукти от анкетните

изследвания трябва да се търсят в много по-широки рамки, отколкото

това се прави сега - органите на законодателната и изпълнителните

власти на всички нива /Парламент, министерства, областни и кметски
управи и др./; различни фирми и организации със стопански цели;
фирми и институции с идеални цели /професионални сдружения,

синдикати, научни организации, партии и движения и др./
Производителите
екипи,

изследователските

на

досега

този

продукт

специфичен

предлагат

само

т.е.

фрагментално

задоволяване на потребностите. Фрагментарността в този случай се

определя от различни фактори и се изразява главно в: 1) силно
ограничената тематична насоченост на анкетните изследвания;

стеснен

обхват

на

потребителите;

3)

ограничено

използване

2)

на

различните модели на извадки - представителни и непредставителни и

др.
- В условията на свободна конкуренция между изследователските
екипи възникнат множество противоречия и проблеми (напр. нелоялна

конкуренция, неадекватни и недостатъчно обосновани подходи и методи
на изследванията, подчинени главно на идеята за печалба); наличие на

сериозни

рискове

за

дискредитиране

населението и потребителите-възложители.

на

анкетния

метод

сред
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- Нормативната уредба на тези изследвания е остаряла и се

нуждае от сериозно обновяване - напр. запазване на авторските права
на изследователите; права и отговорности на договарящите се страни;
условията

формиране и

на

върху

контрол

цената на анкетните

изследавния и др. подобни.

Нашата практика на анкетните изследвания все още е в процес
на формиране, което затруднява точно да определим обхвата на

Въпреки това се очертават зони, в които ясно се

изследването.

разграничават възложители и изпълнители на анкетни изследвания. Те

действуват постоянно с относително изяснени цели и задачи, в резултат
на

което тече непрекъснат

поток от емпирична

информация

за

изследваните обекти и единици. В други зони такива действия са

спорадични,

насочени

главно

към

на

задоволяване

конюнктурни

потребности, без последователност за един по-дълъг отрязък от време.
Като взе предвид тази конкретна ситуация, изследователският

колектив се насочи към зоните с интензивна и последователна дейност
по провеждането на анкетни изследвания. Тези зони са:
- От гледна точка на възложителите: банковата система (ТБ
Кредитбанк, ТБ Балканбанк), застрахователната система (Държавен

застрахователен институт, Застрахователни дружества Булстрат, Гарант
АД, Орел, София-инс, МИК, България и България-живот, БГ План,

Феникс, Гранит-кооп), средствата за масово осведомяване (вестници с
по-голям тираж - Демокрация, Дума, Труд, 24 часа, Континент,

Стандарт).

- От гледна точка на изпълнителите: Национален център за
изследване

на

демокрацията,

общественото

мнение,

Институт по социология,

Център

за

изследване

Институт за социални

на

и

синдикални изследвания, Лаборатория за политически изследвания и

Лаборатория за проучване на общественото мнение и развитие на

студентите при СУ "Кл. Охридски", ВВ88 (Галъп интернешънъл), Сова5, Маркетинг консулт, Ноема-Стандарт.
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В тези зони, по наше мнение, се осъществява значителна част от
анкетните изследвания в страната.
Така

формирания

обхват

на

изследването

предполага

използването на по-друг изследователски подход в сравнение с масово

използвания съвкупностен подход при изследване на населението (става
дума за изследването на много големи съвкупности от хора - примерно
населението на 18 и повече навършени години и т.н.).

В практиката на анкетните изследвания обикновено връзките
между възложителите и изпълнителите се реализират днес чрез договори

за такива

За целите

изследвания.

на нашето изследване те са

естествената аналитична единица, чрез която могат да се опишат и
измерят

границите

на практиката на анкетните изследвания.

От

практическа гледна точка обаче е много трудно да се търсят и
анализират сключените договори между възложителите и изпълнителите
на анкетни изследвания. Най-малкото тези договори се обявяват за

фирмена тайна и достъпа до тях просто е невъзможен. Затова се

възприе един друг подход.

За аналитична единица се

използва

практиката на отделния възложител, респективно изпълнител. Тази
практика (за 1992 година до средата на 1993 година) се описва и
анализира. Чрез натрупване на такива отделни практики (на посочените

по-горе възложители и изпълнители), като малки мозаечни парчета, се

конструира картината на общата практика на анкетните изследвания.
Това, разбира се, се прави при следните две условности: първата,

конструираната

практика

е на зоните с

интензивна дейност

по

провеждане на анкетни изследвания и втората, нейните измерения се

основават на ретроспективна информация, подадена чрез субективни
преценки и твърдения.

Този подход се прие поради неговата осъществимост, макар и с
посочените условности.
Набирането

интервюта-беседи

на

първичната

с

касетофонен запис

информация
с

се

извърши

представители

чрез

на
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възложителите, респективно изпълнителите на анкетни изследвания.

Анкетьорите използваха схема-указания за въпросите, които поставяха
на респондентите. Към всеки въпрос имаше т.н. уточняващи позиции, в

които се вместваха получените отговори, така че по-късно да може да се

получи стандартизирана информация от интервютата, която по-лесно да
се подложи на анализ и обобщения.
Интервютата се проведоха през м.юни 1993 г.

При анализа не са търсени числени измерения поради малкия
обем на изследваните съвкупности, а са правени обобщения върху
конкретни ситуации, като последните са служели за илюстрация на

очертаващи се тенденции и закономерности.
Анализът

на

емпиричната

информация

от

изследването

е

изложен в увод, шест глави и заключение на настоящия труд.

В увода са очертани целта, задачите , хипотезите и подхода на
изследването.

В първата глава критично са анализирани постиженията и
недостатъците

на

системата

за

социологически

изследвания

и

социологическа информация при тоталитарната система у нас.
Във втората глава са разгледани основните промени след 10

ноември 1989 г.,като са очертани новите субекти - възложители и

изпълнители и техните роли в практиката на анкетните изследвания.
В третата глава са анализирани вижданията - мнения, оценки,
отношение

на

потребителите

на

информационни

продукти

за

съществуващата практика на анкетните изследвания в нашата страна.

В четвърта глава са очертани вижданията на изследователите
относно

търсените

и

предлаганите

видове

анкетни

изследвания,

услугите, свързани с тях, а така също и перспективите на пазара в това
отношение.

В пета глава се разисква връзката възложител-изследовател и

стратегическите и тактическите следствия от нея за пазара на анкетните

изследвания в сегашните условия. Съпоставя се гледната точка на
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възложители и изследователи за бъдещето на пазара на анкетните
изследвания.
В шестата глава са разкрити основните тенденции и перспективи

в развитието на анкетните изследвания главно с практико-приложна
насоченост.

В заключението са очертани някои насоки на методическите
изследвания върху практиката на анкетните изследвания в страната.

Отделните части на труда са написани от:
ст.н.с. Атанас Атанасов

увод, глава първа, глава

втора (т.1, 3, 4)

н.с. Максим Молхов

глава четвърта (т.7-10),
глава пета, заключение

н.с. Светлана Съйкова

увод (хипотези), глава
трета и шеста, заключение

н.с. Асен Кънев

глава втора (т.2)

спец. Веселина Георгиева

глава четвърта (т. 1-6)

Монографията е общо дело

на авторския

колектив,

но в

съответните части е запазен индивидуалния подход и стил на отделните
автори. Общата редакция на труда е направена от ст.н.с. Ат.Атанасов.

Авторският колектив е дълбоко благодарен на специалистите
В.Петрова, Л.Елазарова, В.Цветкова, Е.Ченгелова и С.Митев от секция
"Методика и организация на ЕСИ" на Института по социология за

помощта,

която му оказаха при организацията и обработката на

емпиричните

данни

настоящия труд

от

теренното

изследване

и

подготовката

на
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АНКЕТНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В

ГЛАВА ПЪРВА.

ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА - ПРОЯВИ
И РЕЗУЛТАТИ

Системата за социологически изследвания

1.

и социологическа информация

В

от

емпиричните

изследвания на социалната действителност е мощно

познавателно

съвременното

общество

информацията

средство. За нейното производство и потребление се отделят значителни

и

материални

изследователи

финансови
и

технически

ангажира

средства,

сътрудници.

Това

брой

голям

се

е

така,

защото

притежаването на такава информация създава възможности да се влияе
върху поведението на огромни маси от населението и да се контролират
огромни полета на обществената дейност.

Тази социална потребност и възможност изглежда е била много
добре осъзната от тоталитарната система в България, поради което след

известен период на колебания, когато социологията и социологическите
изследвания се обявяват за буржоазна наука (някъде до 1960 г.), се
възприема противоположна позиция на изграждане и утвърждаване на

марксистко-ленинска социология и се пристъпва към организиране и

провеждане на емпирични социологически изследвания. Това е дело на
научни

главно

работници,

преквалифицират

като

философи,

социолози.

които

Първите

впоследствие

крупни

се

национални

социологически изследвания, които се провеждат са: на религиозността

на населението (1962) и на града и селото (1968), като същевременно
към

вестници

някои

(напр.

в."Народна

младеж")

и

обществени

организации (Отечествения фронт и др.) се осъществяват по-малки

изследвания.
За

начало

на

дейността

за

разгръщане

на

емпиричните

социологически изследвания се смята съвещанието, организирано от
Социологическото дружество в НРБ и Института по философия при
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БАН в края на м.септември 1961 г., на което проф. Ж.Ошавков изнася
доклада

"За

характера,

методологията

и

методиката

на

социологическите изследвания" (материал за обсъждане с права на

ръкопис)1. На това съвещание се формира и налага убеждението, че е
"необходимо във всеки окръг да бъде изградена група за социологически

изследвания като тяхна организационна база". По-късно, през 1969 г.,
тези групи прерастват в социологически дружества, които се обединяват

в един общ център, а именно Българската социологическа асоциация,
като

действат

допълнителна

на

обществени

трудова

институционализиране

дейност.
на

начала,

т.е.

Успоредно

социологическите

в
на

тях

се

тази

извършва

линия

изследвания,

на
се

осъществява и една друга - създаване на професионални социологически
звена, първоначално към окръжните комитети на БКП, а по-късно към
редица други

непартийни

инстанции: народни съвети,

профсъюзи,

комитети на Отечествения фронт, редакции на централни и местни
вестници и др. През 80-те години тази линия продължава на по-ниско

институционално равнище, за да стигне до най-малките производствени

единици в народното стопанство - предприятия, заводи, стопанства,
учреждения. В тях се утвърждават професионално подготвени лица,
които се занимават с организиране и провеждане на социологически
изследвания, събиране, систематизиране и обобщаване социологическа

информация за явленията и процесите, протичащи в съответните
предприятия, учреждения, обществени организации, населени места и

трудови колективи. За целта са разработени и приети нормативни

1) Виж Съвещание относно социологическите изследвания, Философска мисъл,
1961, № 5, също С.Михайлов, Б.Чакалов, Емпиричните социологически
изследвания в България - постижения и проблеми, Социологически проблеми,
1985, № 6. Последният материал представлява широко обобщение на
практиката на ЕСИ у нас до 1985 г., поради което е използван на много места
при написване на настоящия раздел на труда.
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документи, регламентиращи дейността на социолозите от предприятията

и стопанствата на НРБ.1
организационна структура

Тази

на

практиката

на

ЕСИ

в

България се съпровожда от една друга, чиято цел е да се владее и

производството

контролира

социологическа

информация

осъществяване

на

и

в

потреблението
страната,

международни

на

емпирична

включително

сравнителни

и

при

социологически

изследвания.

Неоспорима истина е, че още при първите социологически
изследвания имплицитно се чувства идеологическото присъствие на
тоталитарната система, като ръководните органи на БКП здраво поемат

контрола върху публичността на получаваните изводи и обобщения от
изследванията и

внимателно дирижират какво да се поднася на

широката общественост и какво не. Например за масовия читател
всичко трябва да бъде в синхрон с изграждането на развиващото се и
развитото социалистическо общество, а ако има критически позиции, те

обикновено остават в бюрата на висшите партийни служители. За да се

поддържа

тази

изследвания,

администрира

идеологическа

се

и

изгражда

функция

съответна

контролира

на

партийна

практиката

на

социологическите
структура,

която

социологическите

изследвания в страната.
Началото на изграждане на тази структура е поставено с

Решението на Политбюро на ЦК на БКП от 18 VII 1967 г., след което

към ЦК на БКП се създава социологическа група, а към ОК на БКП сектори "Социологически изследвания". С известното на социолозите

Решение № 304 на Секретариата на ЦК на БКП

(1974 г.) се създава

така наречената Система за конкретни социологически изследвания и

социологическа информация. Четири години по-късно излиза ново

1) Виж Нормативни документи, регламентиращи дейността на
социолозите от предприятитята и стопанствата в НРБ, издание на БСА и
НИИПП "Г.Димитров" (бивш), 1986
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Решение № 651 (1978 г.), с цел усъвършенстване на системата за
социологически изследвания.
С тези решения социологическата група към ЦК на БКП

прераства в Информационно-социологически център, а секторите към

ОК на БКП стават "Информационно-социологически". Електорнноизчислителният център (ЕИЦ) към Информационно-социологическия

център (ИСЦ) на ЦК на БКП се определя като единствен център за
машинна обработка на информацията от социологически и социално

психологически изследвания в страната. Същевременно се организира
Национална документация по съхранението и използването на данните
от тези изследвания.

С

изграждането

на

Система

за

конкретни

социологически

изследвания и социологическа информация се цели да се постигне:

- съгласуване на изследванията по тема, време и място;
- единно научно и методическо ръководство;
- единна методика за висококачествена машинна обработка на
набраната на терена първична информация, както и допълнителна

вторична обработка на вече обработена информация;

- организирано съхраняване в единна национална документация

на данните от проведените изследвания (преди всичко национални).
В тази система се очертават и задълженията на определени

звена, имащи пряко отношение към дейността по организиране и

провеждане на изследванията.

За

координиращ орган

на социологическите

изследвания

в

национален мащаб се определя Информационно-социологическия център

на ЦК на БКП, а в окръжен - информационно-социологическите

сектори на ОК на БКП.
На Института по социология се възлага задачата да оценява
научно-методическото равнище на изследванията и оказва необходимата
научно-методическа помощ при подготовката им.
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На Електронно-изчислителния център към ИСЦ се възлага
машинната

обработка

на

информацията

от

социологическите

изследвания.

За организатори на анкетьорския апарат при провеждане на
социологически

изследвания

на

са

терена

определени

БСА

и

социологическите дружества в страната.
Както се вижда, със Системата за социологически изследвания

реално е затворен кръга на производството, съхранените и използването
на

данни

тези

от

изследвания,

т.е.

на

цялата

практика

на

социологически (анкетни) изследвания в страната. С други думи, всяко
изследване е трябвало да мине през системата, с което то става

легитимно и се провежда практически без особени затруднения. В
противен случай, когато тази система е заобикаляна, на определен етап

- било в началото или в края, след подаване на сигнал в центъра (ИСЦ)
от местните социолози (обикновено ръководителите на информационно-

социологическите сектори в ОК на БКП) се стига до спиране на
изследването на терена или най-малкото даване на дълги обяснения в
ИСЦ

за

"неправомерното"

му

Такива

провеждане.

изследвания

обикновено са разглеждани като "черни", а изследователските екипи

като "черни изследователски групи".
2.

Функциониране на системата

С изграждане на Системата за социологически изследвания, в
практиката

на

тяхното

осъществяване

се

въвеждат

строги

централизирани права от партийната администрация, с оглед нейното
поддържане, захранване и използване. Формулират се етапи при

организиране и провеждане на социологическите изследвания на терена,
които стават задължителни за всеки авторски колектив, решил да се
заеме с такава дейност. По-конкретно тези етапи са:

- планиране на съответното социологическо изследване;

- координиране на неговото провеждане;
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- набиране на първичната информация на терена;
- машинна обработка на набраната първична информация;
- включване

на

обработената

информация

в

системата

за

за

вторични

и

съхранение;
- търсене

на

определена

инфформация

последващи анализи;

- използване на емпиричната информация за социологически
и социални анализи.

Всеки

управленски

орган

се

задължава

от

рано

да

планира

социологическото изследване, от което има нужда. Обикновено той

определя

неговата тема и цели, които би искал да постигне с

изследването (най-често това е решаване на някакъв практически

проблем). На тази основа се формира идеен проект на изследването,

който се подготвя в края на годината и се изпраща за координиране в

Информационно-социологическия

център

на

ЦК

на

БКП.1

Координирането на националните изследвания се извършва на два
етапа. На първия етап Информационно-социологическия център (по
правило в началото на всяка календарна година) утвърждава (или

отхвърля) идейния проект за всяко предложено изследване. Когато
идейния проект е утвърден, изследователският колектив се уведомява и

той разработва цялостна документация на изследването (работен проект

с

програма,

методика

и

организация).

На

втория

етап

тази

документация се изпраща в Института по социология за методическа

оценка и одобрение.

Изследователският колектив е задължен по-нататък да отрази
направените бележки в проекта на изследването и да представи два

екземпляра от преработения (коригирания) проект в ИСЦ. Към проекта

1 ) По този начин се процедира при националните изследвания. При
окръжните изследвания процедурата е аналогична. Но координирането на тези
изследвания в рамките на окръга става в Информационно-социологическия
сектор на ОК на БКП.
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задължително се прилага писмо от Института по социология, с което се
потвърждава, че изследването отговаря на методическите изисквания.
След утвърждаването на проекта на изследването ИСЦ изпраща

уведомително писмо до изпълнителите на терена - анкетьорския апарат
(по-точно до председателите на социологическите дружества в окръзите,
които осигуряват този апарат), както и до ЕИЦ и Националната

документация

за

социологически

изследвания.

В

това

писмо

се

определят сроковете за извършване на изследването, което е и крайната
цел на координацията, така, че да няма застъпване на две изследвания

по едно и също време и на едно и също място.
На терена набирането на първичната информация задължително
се извършва от анкетьорския апарат на социологическите дружества в

окръзите по утвърдения вече инструментариум на изследователския

колектив. В това отношение социологическите дружества отговарят за

строгото спазване на методологията и методиката на изследването,
съдържаща се в инструкцията за неговото провеждане. Основна тяхна
грижа е изграждането и обучаването на мрежата от анкетьори, което
става с периодично провеждане на методически курсове и семинари с
лектори главно от ИСЦ и Института по социология.

ЕИЦ, в който задължително се прави машинната обработка на

първичната информация, осигурява или разработва макет за програми

за тази цел. Те са стандартизирани с оглед да се осъществява масово
производство при обработката на данните. ЕИЦ определя сроковете за

постъпване на първичната информация и получаване на обработените
резултати.

Последните

най-често

са

едномерни

и

двумерни

разпределения (с хоризонтални и вертикални проценти), придружени с
някои статистически измерители - хи-квадрат, коефициенти на Чупров
(първоначално) и Крамер (по-късно) и др.
Получените таблици се отпечатват в два екземпляра, единият от
които е предназначен за изследователския колектив, а другия - за

Националната документация на социологическите изследвания.
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За всяко социологическо изследване се създава по единен

образец досие, което се съхранява в Националната документация.
За да се осигури последващо търсене

на информация

от

проведени социологически изследвания ЕИЦ съвместно с Националната
документация разработва информационно-търсеща система, която по

машинен път извършва такава процедура. Чрез тази система могат да се

намират както
определени

цели досиета

изследвания,

така

(описания)

и

и

части

разпределения

от досиета за

на

отговори

на

стандартизирани (уеднаквени) въпроси от въпросниците, съдържащи се

в досиетата за различните изследвания.
Информацията за всяко изследване постъпило в системата за

социологическите изследвания, се разглежда от два аспекта - общо
достъпен (за общо ползване) и поверителен (за ползване със специално

разрешение). В последния случай редът за ползване на поверителната
информация е определен от съответна инструкция на ИСЦ на ЦК на

БКП.

Към направеното описание на функциониране на системата за
социологически изследвания могат да се добавят няколко думи за
методическата оценка и контрол на изследванията. Както вече се

посочи, тя се осъществяваше от Института по социология. Нейното

организиране се извършваше от секция "Методика и организация на
емпиричните

социологически

изследвания".

След

натрупване

на

известен опит, сътрудниците в секцията разработиха методически
указания 1, в които се определят правилата за представяне и оценяване

на работните проекти на утвърдени от ИСЦ социлогически изследвания.

Чрез тях се целеше да се даде "кратко, но системно описание на
основните

и

необходими

елементи,

които

трябваше

да

бъдат

разработвани в проекта за ЕСИ, както и начинът , по който трябва да
1) Виж Методически указания за подготовка и комплектуване на
документацията на проектите за емпирични социологически и социално
психологически изследвания, предоставяни за научно-методическа оценка и
контрол в Института по социология при БАН, Социологически преглед, 1979,
№4
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показани

бъдат

тези

Натрупаната

разработки".

практика

по

методическата оценка на проектите за ЕСИ показваше, че в много

случаи се допускаха два основни пропуска: първият, в проектите

липсваха

определящи

елементи

(напр.

за

проект

обработка

на

първичната информация, съдържателно описание на въпросниците с

оглед установяване връзката с теоретичния модел на изследваното

явление

и

др.),

а

вторият

-

редица

се

елементи

представяха

некачествено разработени (напр. теоретичния модел изобилстваше от

цитати и постановки на видни партийни дейци, методиката на извадката
не обосноваваше убедително нейния модел и обем и др.).
С методическите указания трябваше да се преодолеят тези

слабости, което беше желана цел на секция МОЕСИ на Института по
социология.

3.

Постижения и недостатъци

Сравнително
функционирането

на

изложихме

подробно

системата

за

структурата

социологически

изследвания

и

в

тоталитарната система, защото по този начин би могло по-дълбоко да се

надникне в нейните постижения и недостатъци, които имат значение за
практиката на социологическите изследвания през последните няколко

десетилетия у нас.
След 1968 г. броят на социологическите изследвания започва да
расте от година на година, за да се стабилизира около 150 годишно.

Това са национални и окръжни изследвания с подчертано приложен
характер.

По-голямата част от тях се провеждат от ентусиасти-

аматьори, които все още се учат на азбуката на социологическите
изследвания, поради което и научното им равнище не е високо.
Постепенно обаче, в резултат на подготвителните курсове за социолози-

изследователи,

организирани

изследванията

навлизат

към

хора,

АОНСУ,

в

професионално

практиката

обвързани

социологията. Такива курсове се организират и към ОК на БКП.

на

със
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След 1974 г., когато се изгражда системата за социологически

изследвания, в изследователската дейност работят значителен брой

професионално подготвени социолози. В последващите години настъпва
намаляване на броя на изследванията и годишно се провеждат по около

100 национални и окръжни изследвания^. Една от причините за това
намаляване се крие и в регулиращото и контролиращото въздействие на

самата система на социологически изследвания, кога и къде да се

проведат.
След 1982 г. има нарастване на изследванията, но не толкова на

националните

и

и

стопанствата

Секретариата

окръжните,

общините
ЦК

на

на

колкото

връзка

във

"за

БКП

на

тези

с

в

предприятията,
решение

на

използване

на

приетото

широко

социологическите и психологическите знания за усъвършенстване на
производството" (м.май1982). През 1983 г. са проведени 200 такива
изследвания, през 1984 - 324, а през 1985 - 328.

Тематичната насоченост на провежданите изследвания показва,
че

те

имат

за

осъществяването

партийните

предмет
на

проблеми

партийното

Поради

решения".

"непосредствено

ръководство

това

и

една

и

свързани

с

произтичащи

от

част

от

значителна

изследванията са с тематика в областта на партийно-организационната
и пропагандистка дейност на БКП - 36%, а другите са насочени към

проблеми

на

материалното

производство

(работна

сила,

трудова

дисциплина, текучество) - 31%, възпроизводство на населението и
възпитанието на младежта - 19%, религия (атеизъм), култура, изкуство

- 14% и др.12. При втората група изследвания, въпреки насочеността им
към

производствени

и

социални

проблеми,

решително

присъства

идеологическата натовареност на изследователските намерения, търсещи
отговор на главния въпрос - има ли нещо,

което да пречи на

1) Виж Ст.Михайлов, Б.Чакалов, цит.съч., с.13
2) Виж Ст.Михайлов, Б.Чакалов, цит. съч., с. 12. Данните се отнасят за
проведените окръжни изследвания през периода 1968-1973 г., но са
характерни и за следващите години до 1989 г.
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формирането

на

комунистическо

съзнание

и

поддържането

на

партийната линия във всекидневния живот на обикновените хора.

Основните постижения на социологическите изследвания

на

обществената действителност до 1989 г. се свързват с осигуряването на
"полезна

информация

за

процеси

социалните

явления,

и

за

общественото мнение, за ефективността на работата на партийните и

обществените организации". Особено се подчертава, че чрез тези
изследвания

партийните постановки

превръщат

се

в

средство за

усъвършенстване на стила и методите на работа, за подобряване на

партийното ръководство"

Разбира се, ще бъде пресилено, ако днес се ограничим само с

оценката за непосредствената връзка и въздействие на партийната
администрация върху практиката на социологическите изследвания у

нас до 1989 г. Тази практика има и други постижения, изразяващи се в
развитие на емпиричното и теоретичното познание, изясняване на
неговите

социални

закономерности
непрекъснато

и
се

функции,

т.н.

Но

пречупват

разкриване

дори

и

през

на конкретни

чисто

научните

връзката

на

обективни
постижения

емпиричните

социологически изследвания "с партийната политика, със задачите,
които БКП решава". От тази позиция се обосновава постановката и

изискването социологическите изследвания да се основават на "здрава
диалектико-и историкоматериалистическа основа",

което е азбучна

истина за българските социолози, изяснена на конференцията през 1961

и неподлежаща на дискусия’.
Въпреки опитът да се затвори практиката на социологическите
изследвания в силно дирижирана система, в нея непрекъснато се

повтарят проявите на редица недостатъци и неблагоприятни тенденции,

1) Пак там
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които са предмет на дискусии в отчети и доклади за развитието на

социологическите изследвания у нас1.
Една част от недостатъците могат да се свържат със самата

система за социологически изследвания, по-точно казано произтичащи
от неспазване на въведените правила за организиране и провеждане на
изследванията. Например отчита се, че много изследвания не се
утвърждават по съответния ред и се организират о хора с недостатъчно

квалификация.

социологическа
да

продължава

съществува

Една

друга

прекалено

преценка

тематично

отчита,

че

разнообразие,

дребнотемие и повторение на теми от окръг в окръг и от година на
година. Особено се набляга върху неблагоприятната "тенденция да се

заменят планираните в началото на годината теми с други, напълно
различни

от

предварително

определените"2.

Въпреки

въведение

изисквания за координиране на изследванията не са редки случаите на
паралелно провеждане на няколко изследвания по едно и също време, на
едно и също място.

Дирижираната в партиен дух и стил система за социологически
изследвания не успя да се справи с редица други недостатъци и

неблагоприятни тенденции, свързани с недостатъчна развитост на
практиката на социологическите изследвания у нас.

В

първите

години

на

организиране

на

социологически

изследавния масово се използваше метода на пряката групова анкета за
набиране на първичната информация и тази практика продължи с

разширяващ се обхват и след това твърде слаб беше или изцяло
липсваше систематичен контрол върху работата на анкетьорите на

терена, поради което винаги стоеше открит въпросът за достоверността
на набраната първична информация. В съчетание тези два недостатъка
1) Подробна преценка на ръководството на ИСЦ за пдолжениа на Решение
№304 на Секретариата на ЦК на 1БКП, беше направена през 1978 г. (за
служебно ползване), а през 1985 г. се проведе Национална научнопрактическа конференция,"Социална ефективност на ЕСИ". Освен това тези
въпроси се поставяха и в дневния ред на националните конгреси на БСА.
2) Виж С.Михайлов, Б.Чкакалов, цит. съч., с.15
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водеха до това, че резултатите от ЕС И обикновено бяха масов сбор от
мнения на изследваните лица, в който недообхвата и неотговарянето на

редица въпроси във въпросника потъваха в осреднените величини при
обработката на изследваната извадкова съвкупност.
Както

вече

се

посочи,

много

от

работните

проекти

се

реализираха на терена, без да бъдат докрай разработени - или липсваха

отделни елементи (най-често програми за обработка на първичната

информация), или някои елементи биваха разработени некачествено.
Извършваната методическа оценка обикновено се приемаше за сведение
и то постфактум, когато изследването вече е излязло на терена.

Посочените

че

показват,

недостатъци

социологическите

изследвания в много случаи са възприемани от партийните органи като

задължително

модно

увлечение,

по

налагано

планов

път

от

ръководството на БКП с аргумента за научно обективна обосновка на

партийните решения. За това говори констатацията "че е налице
увлечението да се провеждат голям брой емпирични изследвания, като

същевременно недостатъчно се използва информацията от тях. Найчесто резултатите се поднасят в един доклад, нерядко отразяващ само
някои аспекти на проведеното изследване... Неоползотворяването на

резултатите

намира

израз

в

приемането

на

доклада

просто

за

сведение"*. Тогава възниква въпросът каква е научната и социалната

ефективност от такива изследвания, чийто резултати се приемат само за
сведение, след като за тяхното провеждане са разходвани материални и
финансови средства и са били ангажирани голям брой изпълнители.

Повечето от очертаните пропуски и неблагоприятни тенденции в
практиката на ЕСИ многократно са се проявявали в годините на

тоталитарното управление на страната, въпреки тяхното установяване и
дискутиране на причините за съществуването им. Но има една дълбока

причина, която винаги е била заобикаляна - това е монополизирането на

практиката на ЕСИ от един единствен субект, а именно БКП в лицето
1) Виж Ст.Михайлов, Б.Чакалов, цит. съч., с. 18
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на

Информационно-социологическия

й

център

и

Информационно-

социологическите сектори на окръжните й комитети. Дали дадени
решения за функциониране на изградената система за социологически

изследвания са правилни или неправилни, ефективни или неефективни
и т.н. е било компетенция единствено на ИСЦ, разбира се, съобразена с

постановките на висшестоящите органи на БКП. За изследователска
конкуренция, за пазар на социологическите изследвания очевидно и

дума не е можело да става при наличието на такъв силен монополист.
Затова

изследователските

колективи,

включително

анкетьорите са

разглеждани като нещатни сътрудници на системата за социологически
изследвания (т.н. на ИСЦ и Информационно-социологическите сектори

по места), които са били задължени безпрекословно да изпълняват

указаният на партийните социолози и инструктори, а над всички е

стояло общото задължение партийните постановки да се превръщат в
дела за повишаване ефективността на работата на партийните и

обществените организации.
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ПРОМЯНАТА СЛЕД 10.Х1. 1989 Г. -

ГЛАВА ВТОРА.

ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТ
1. Новите субекти на анкетните изследвания

В зависимост от конкретните функции и мотиви за участие в
анкетни изследвания (в това число и социологически) се различават

няколко основни

субекти:

лица,

изследвани

изследователи,

възложители,

потребители

на

данни

и

анализи

анкетьори,
от

анкетни

изследвания.
Нашето внимание тук ще съсредоточим върху изследователите,

т.е. върху онези субекти на анкетните изследвания, които подготвят

работните проекти и осъществяват изследванията на терена.
обстойно

Както

беше изложено

в

предходната

глава,

при

тоталитарната система съществуваше двойна структура в практиката на

социологическите (анкетните) изследвания. Едната, която ръководеше и
контролираше

тази

практика,

беше

партийна-административната

структура в лицето на Информационно-социологическия център на ЦК

на

БКП, Информационно-социологическите сектори на ОК на БКП и

заводските

социолози,

на

подчинени

директорите

и

партийните

секретари в предприятията, стопанствата, организациите. Другата,
научно-изследователската,

(Централното

включваше

статистическо управление),

държавни
обществени

институции

организации

(Отечествен фронт, Комитет на жените и др.), академични звена

(Институт по социология при БАН, Софийския университет и др.) и
изследователски звена към ведомствени институции (Институт по труда,
Научноизследователски институт за младежта, Научноизследователски

институт по профсъюзни проблеми и др). Към втората структура могат

да се отнесат и различни форми на временни образования като
изследователски колективи, които работеха по поръчка и на парче за

различни

вестници

,

списания

и

др.,като

провеждаха

изследвания по различно време според конкретните потребности.

отделни
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Втората структура в значителна степен беше зависима от
първата, като понякога се стигаше до там, че колективи от научни

институти подготвяха и провеждаха изследвания по поръчка на ЦК на
БКП чрез нейния Информационно-социологически център, през който

минавах резултатите от изследванията и дори се представяха от него
нагоре по партийната администрация, без изследователския колектив да
има участие в това.
След 10.Х1.1989 в новите политически и социално-икономически

условия настъпи значителна промяна спрямо субектите-изследователи
във формиращата се нова практика на анкетните изследвания.

Сега съществува само една структура в практиката на анкетните
изследвания и тя е научно-изследователската. Тук отново можем да

говорим за държавни институции, които провеждат анкетни изследвания
/Националния

център

за

изследване

на

общественото

мнение,

Националния статистически институт, Президентството, Правителството
и др./, академични институции /Институт по социология, Софийски
университет и др./ и ведомствени институции /Център за изследване на

демокрацията, Институт за социални и синдикални изследвания и др./.

Както се вижда, в сравнение със същата структура при тоталитарната
система, днес има нови субекти-изследователи: НЦИОМ, ЦИД. Спрямо
старите субекти може да се говори за промяна най-малко в едно

отношение - в своята дейност те не са зависими от някаква партийна
структура и тя не се дирижира от висшестоящия партиен орган.

Най-новото в днешната структура на субектите-изследователи е
появата на частни изследователски звена. Може да се предполага, че

някакъв прототип на тези звена са изследователските колективи, които
преди

10.XI.

провеждаха

изследвания

по

поръчка

на

различни

възложители за различни цели /такива изследователи обикновено се

обвиняваха, че са се включвали в т.н. "частпром"/, но аналогията все
пак е далечна и приблизителна. Истината е, че разгръщането на
частния сектор в страната навлезе и в изследователската дейност. В
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това отношение определено може да се каже, че практиката на

анкетните

изследвания

първата

е

област

обществената

на

действителност, в която възникнаха частни изследователски звена.

Първоначално се явиха ВВ88 "САЕБ11Р 1МТЕКИАТ1СЖАЕ", Бюро за
масови допитвания "Сигма", "Сова-5", а по-късно МБМД, НОЕМА
"Стандарт", Агора 22 и др., които бързо завладяха определени ниши в

на

практиката

изследвания

анкетните

в

страната.

В

своята

изследователска дейност те се ръководят единствено от принципите на
пазарната

икономика

основата

на

/купувачи/

възложители

на

на

договори

със

съответните

от

тях

продукти

произвежданите

-

емпирична информация /данни/ и анализи /обобщения и изводи/ от

проведени анкетни изследвания. При частните изследователски звена
изобщо не може да се говори за някаква зависимост от едни или други

партийни или държавни органи.

В изследователското поле на анкетните изследвания настъпи
разгръщане на изследователските направления. Особено силно развитие

изследванията

получиха

на

общественото

мнение.

Старите

изследователски звена /държавни и академични/ вече в новите си роли,
както

и

новите

частни

изследователски

звена,

не

чувстват

идеологически или някакъв друг натиск от партийни и други органи и
това им позволява, водени само от професионализъм и научен интерес
/разбира

се,

икономика/

пречупен

да

все

разработват

пак

през

проектите

принципите

за

на

договаряните

пазарната
анкетни

изследвания. Поради тази причина отпадна страха от включването на

"табу" въпроси

в анкетните карти и сега всеки изследовател си

позволява да пита за всичко, воден от поставените изследователски
цели и задачи и от своето изследователско въображение и умение.

Съвършено ново явление за днешната практика на анкетните
изследвания е появата на изследователска конкуренция. За едно и също

изследване понякога се конкурират 5-6 изследователски екипи. Ето един
пример. През есента на 1992 г. Министерството на труда и социалните
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грижи решава да се проведе социологическо изследване във връзка с

подготовка на програма за младежката заетост и безработица. За целта
през

м.

октомври

обявява търг за

спечелване

на

конкурса

от

изследователски колектив, който да организира и проведе съответното

изследване. Търгът се провежда на два етапа. На първия етап 6

колектива

изследователски

си

предложенията

представят

за

изследването. По представените документи се отсейват три колектива -

на Института по социология, на Института по демография и на частната
фирма "Социо-консулт". На втория етап с тези колективи се проведе

устно събеседване пред комисия, където се защитаваха представените
проекти. Освен съдържателната част на проектите и предлаганата цена

на изследването, в критериите за оценка е включен и показателят
"възможност

членовете

на

колективи

заместват

се

да

в

изследователските операции". В крайна сметка търгът беше спечелен от
изследователския колектив на Института по социология.

Горният пример ясно подсказва, че в конкурентната борба на

изследователските колективи се залагат критериите от конкурсното
начало, но основани на принципите на пазарната икономика, а не на
формалните конкурси, при които "от горе" предварително всичко е
решено.

Изследователската конкуренция тепърва

ще се разгръща

в

практиката на анкетните изследвания. И това ще става не само на етапа
на

за

конкурса

дадено

изследване,

много

а

по-рано,

когато

изследователските звена ще предлагат услугите си на евентуални
възложители

и

потребители

на

изследвания.

анкетни

По-добрите

оферти, т.е. по-високото качество на анкетното изследване ще бъде
основният критерий за наемането на изследователския колектив, при

сравнително по-приемлива цена, което ще се обуславя от по-добрата
организация на изследователската работа и т.н. Всички тези критерии

са свързани със свободната конкуренция, а не с монополното право на
един

висшестоящ

орган

да

планира

и

координира

анкетните
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изследвания, а изследователските колективи да му бъдат нещатни
служители.

И все пак може да се постави въпроса - има ли днес прояви на

изследователски

монополизъм

при

разпределението

на

пазара

на

анкетните изследвания.

Първото нещо, което със сигурност може да се каже, е че в
днешната практика на анкетните изследвания липсва монополизъм от
вида на този, съществувал при тоталитарната система. Върху това

твърде много се каза, затова сега се ограничаваме само с горното

твърдение.
Практиката на анкетните изследвания у нас все още е в процес

на оформяне. Както се посочи, тя се основава на принципите на
пазарната

икономика,

един

от

които

е

този

за

наличието

на

изследователска конкуренция. Наистина днес никой няма официално
установено

право да дирижира и

контролира със средствата

на

идеологическия, политическия и административния натиск анкетните
изследвания в страната. Борбата по-скоро е за завладяване на по-големи
ниши в практиката на анкетните изследвания. За това се използват

средствата

на

пазарната

икономика

-

по-активно

предлагане

на

изследователски услуги, постоянно присъствие в средствата за масово

осведомяване с показване на резултати от изследвания /вестници,

радио, телевизия/ и т.н. Някои го правят по-устойчиво и успешно,

други изостават в тази надпреваа. Засега е трудно да се установят
факти, дали всички използват законни средства в тази надпревара или

се опитват да завоюват и отстояват завладения терен със спекулативни
средства. Простата причина за това е, че всеки изследователски екип си

има

своите

фирмени

тайни,

които

не

разкрива

пред

никого.

Съществуват само съмнения и подозрения, че някой може да не

подхожда коректно в изследователската надпревара за печелене на
клиенти /възложители/ и това обикновено се отнася за тези, които са се
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утвърдили и бързо разширяват изследователската си ниша на пазара на

анкетните изследвания.

2. Различните лица на анкетните изследвания

В последните години анкетните изследвания придобиват все поголямо значение в редица сфери на обществения живот. Освен в

социалните

науки,

политиката,бизнеса,

те

получават

журналистиката.

нарастващо

Нещо

повече

внимание
-

в

анкетните

изследвания са вече част от социалната технология в тези области,

където познаването на субективните мнения, предпочитания, убеждения

и т.н., на хората е необходима предпоставка за ефективна дейност. В
условията на пазарната икономика и политическата демокрация три

социални роли имат централно значение: човека-гражданин в сферата

на политиката; човека-купувач в сферата на ежедневните икономически
отношения; в сферата на масмедиите - читателя, слушателя, зрителя.

Спецификата на всяка от тези три социални роли намира израз и

в разнообразните социални функции, с които се обвързват анкетните
изследвания в отделните социални сфери.
Анкетните изследвания и демокрацията

В сферата на политиката анкетните изследвания изпълняват
няколко самостоятелни функции.
За политиците е особено важно използването на анкетните

изследвания като основа на политическия маркетинг. Събраните чрез
анкетните изследвания данни за сегментацията на електората по

отношение

на

важността

идеологическите и

на

отделните

политически ориентации

социални

проблеми,

и т.н. са необходима

предпоставка за разработване на ефективна пропагандна стратегия на
дадена предизборна кампания.
Анкетните изследвания са ценен инструмент и за отделните
държавни органи и

институции както при подготовката на нови
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законопроекти или правителствени програми, така и при последващия

контрол върху тяхната ефективност.
Анкетните

поради

изследвания,

възможността

бързо

и

относително евтино да предоставят достатъчно надеждни извадкови
оценки за характеристиките на съвкупността на избирателите, са
функционален аналог на основния механизъм на пряката демокрация -

изборите.

В

периода

между

действителните

избори,

анкетните

изследвания изпълняват функцията на механизъм за обратна връзка,
който позволява на политиците да следят политическия ефект от

вземаните решения.
Анкетните изследвания и масмедиите
Връзката между масмедиите и анкетните изследвания е особено

силна и многостранна.
Най-напред
изследвания

е

публикуването

особен

вид

на

резултати

журналистика.

от

анкетните

в

развитите

Както

демокрации, и у нас медиите се опитват сами да "произвеждат" новини,

като

поръчват,

в рамките на все още скромните си

финансови

възможности, специални анкетни изследвания. Особено силна е тази

тенденция в големите национални всекидневници като "24 часа", "Труд",

"Стандарт", където резултатите от анкетните изследвания се публикуват

по няколко пъти седмично било като самостоятелен материал или само
като фон за друга основна публикация.
Особено важно за масмедиите са функциите на анкетните

изследвания

при

изучаването

на

аудиторията.

нарастващата

С

конкуренция между вестниците, между новите частни радиостанции, а
вероятно в близко бъдеще и между частните телевизионни канали,

анкетните изследвания ще имат жизнено важно значение като основа за

оптимизиране на на програмните схеми и тематичния профил на
съответната

медия.

Просто,

без

информация

за

вкусовете,

предпочитанията, навиците и т.н. на аудиторията, борбата ще се води за
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всеки читател, слушател или зрител ще бъде предварително обречена на

неуспех.
Вероятно в скоро време, както навсякъде по света, и у нас

анкетните

изследвания,

посредством

някои

специфични

видове

аудиторни изследвания за оценка на рейтинга на отделните медии, ще

поемат и функцията на посредник между медиите, рекламодателите и

рекламните

агенции.

В

страните

с

развити

пазарни

структури,

ефективността и цената на достъпа до аудиторията на отделните медии
се оценява именно чрез анкетните изследвания.

Анкетните изследвания в служба на бизнеса

Анкетните изследвания са незаменим инструмент в арсенала на
съвременните

методи

за

маркетингови

изследвания.

Анкетните

изследвания намират приложение във всички фази на маркетинга :от

формирането на концепцията за съответния продукт или услуга /ргодис!

гезеасй/, до определянето на оптимални цени /рпс1П§/, изследването на
ефективността на рекламата /рготобоп/ и каналите на разпространение
/ШзТпЬийоп/.

На този етап на развитие на пазарната икономика у нас, все още

анкетните изследвания във връзка с маркетинга се използват от по
мощните и платежоспособни чужди компании. Очевидно сегашните
мащаби на българския бизнес не позволяват развитието на пълноценни
маркетингови

структурни

звена

в

отделните

предприятия,

но

и

търсенето на външни изпълнители на анкетните изследвания е все още
неразвито.

Анкетните изследвания като инструмент за установяване на
специфичен вид факти: интервал на валидност

Като при

всеки

научен метод,

използването на анкетните

проучвания на общественото мнение има своите точни граници и
невежеството в тази област не може да бъде извинение за хора, които
претендират за професионализъм в демоскопията или журналистиката.

Напоследък фирми, които би трябвало да са внимателни към реномето
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си /ВВ88,МВМП,НОЕМА/, редовно поставят анкетираните в ролята на
пророци, задавайки им въпроси

Истинската стойност на анкетните изследвания е в разкриването
на реалните съотношения на мненията, възгледите и предпочитанията
на гражданите по актуалните, дискутирани в публичното пространство

проблеми.

Това,

което

могат и

показват анкетите е

трябва да

съответствието между предпочитанията и желанията на електората и

отделни

негови

части

по

които

проблемите,

се

решават

от

политическите институции, и поведението на съответните институции.
Способността на избирателите да прогнозират събития, за които

не разполагат с пълна информация, нито пък могат да контролират

пряко, е повече от съмнителна. Вън от съмнение обаче е способността на

хората да изразяват своето одобрение или неодобрение на контролните

действия на една или друга политическа институция. Вместо да ни
занимават

с

експерименти

в

областта

на

масовото

гадателство,

вестниците и телевизията би трябвало, ако желаеха, да запознаят
обществото

с действителните съотношения

в

предпочитанията

на

избирателите.
В крайна сметка, уважаващите себе си автори и издания трябва
ясно да разграничат какво точно желаят да представят на аудиторията

на

средствата

за

масова

информация:

пикантно-сензационна

журналистика, партийна пропаганда или добросъвестно произведени и

интерпретирани обективни характеристики на общественото мнение.
3. Опит за оценка на бруто-продукта на индустрията

на анкетните изследвания
При

анкетните

изследвания

се

произвежда

емпирична

информация, въз основа на която се правят анализи на състоянието и

развитието

на

изследваните

явления

и

процеси,

т.е.

постига се

емпирични знания за тях. За осъществяването на това производство се

влагат финансови, материални и трудови ресурси. Всяко изследване си
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има план-сметка., в която се предвиждат разходите за подготовката на

работния

проект,

отпечатване

на

заплащания

на

командировки,

анкетьорите,

обработка

инструментариума,

на

първичната

информация, анализ на обработените данни и т.н. С други думи,

извършва се икономически обрат в една сфера на пазарната икономика

по съответните принципи и правила, каквито има в различните отрасли
на материалното и нематериалното производство в държавния и частния

сектори на страната.

За

съжаление

при

анкетните

изследвания

нещата

не

са

икономически формализирани със съответни показатели, чрез които да
може в национален мащаб да се прави измерване на анкетното
производство

и

потребление.

Тук

просто

не

съществуват

точни

показатели за оценка на общия обем на извършваната дейност при тези
изследвания. 1 Затова до определена оценка би могло да се стигне по
косвени пътища.

В проведеното от нас изследване с повечето изследователски
звена от столицата се обърнахме към тях с някои конкретни въпроси за
обема на дейността по анкетните изследвания с оглед да се опитаме да
оценим тази дейност в стойностно изражение. По-голямата част от

представителите на тези звена отговориха (разбира се с различна степен
на пълнота), но някои определено подходиха с предубеждение, че тази

информация е фирмена тайна и не й е мястото в социологическо
изследване. На въпроса за проведените изследвания през периода от м.1

1992 г. до м. VI 1993 г. (за около година и половина) Цв.Томов,
ръководител на частна фирма "Маркетинг Консулт" посочва: "За обема
на дейността няма да отговоря. Този въпрос може да ми се задава от
данъчните власти, но не в социологическо изследване". За щастие това е
единствения случаи на отказ да се отговори на интересуващите ни

1 Тази 4«н1егорияац1Н1 се прави и в западните страни със силно развита
индустрия на анкетните изследвания. Вж. Р.КоззЦ.ХУ^И! апд А.Апйегзоп,
НапдЬоок оГ Зигуеу КезеагсИ, Асайетю Ргезз, I пс., 8ап О!еео, СаКГоггиа, 1983,
р. 9
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въпроси, докато останалите 9 изследователски звена посочват някои
цифри. Сумирайки тези цифри, ориентировъчно може да се каже, че
годишно у нас сега се правят около 200 анкетни изследвания в
национален и регионален мащаб. Следователно броят на анкетните
изследвания се запазва такъв, какъвто е бил през последните 5-6

години.

е

Това

изследвания,

положителен

защото

показва,

в

практиката

има

обществена

факт

че

на

анкетните

потребност

от

изследвания и тя дори в кризисното преходна време се удовлетворява.

На каква цена сега са анкетните изследвания? Този въпрос също
се смята за фирмена тайна, що се отнася за цената на собствените
изследвания,

но изследователите споделят мнението си за цената

изобщо на анкетните изследвания. Това мнение е, че при извадка от
1200 души едно национално анкетно изследване ще струва между 80 и

140 хил. лева в зависимост от метода за набиране на първичната
информация

самопопълване

-

(по-икономичния

вариант)

и

стандартизирано интервю (по-скъпият вариант) '

Следователно ако приемем, че в страната годишно се провеждат

към 200 изследвания при една цена около 100 хил. лева за едно
изследване, това прави към 20 млн. лева годишен оборот. Вероятно

истинският размер на този оборот е между 15 и 25 млн. лева.
Какво се крие зад този оборот? При положение, че 60% от

разходите за анкетните изследвания са за заплащане на анкетьорския

труд, при годишен оборот от 15 млн. лева за този труд се разходват към
9

млн.

лева.

В

страната

действат

към

800

души

анкетьори

(Предполагаме,че това е общият брой на анкетьорите, ползвани от

различните изследователски звена, като не малка част от тях работят за

две и повече звена). Средно на един анкетьор се падат годишно към 12
хил. лева или средномесечно (при 10-11 месеца заетост) по 1000-1200
1 Тези изчисления се основават на следните разсъждения: на анкетьорите днес
се заплаща по 30-40 лв. на изследвано лице, когато се използва метода на
самопопълване, а при интервюто 60-70 лв. Обикновено към 60% от разходите
за едно изследване отиват за заплащане на анкетьорите. Тогава при извадка
от 1200 души ще са необходими към 80 до 140 хил. лева на едно изследване.
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лв. С други думи анкетьорската работа осигурява едно минимално (или

по-точно близо до минималното) месечно възнаграждение - нито много,
нито никак, като се има пред вид, че малка част от анкетьорите са
безработни и вероятно разчитат на тези доходи.
Какво носят анкетните изследвания на самите изследователи?

Приемаме, че около 20% от цената на едно изследване отива за

авторски

възнаграждения

(останалите

са

20%

за

командировки,

обработка, отпечатване и др. материални разходи). При годишен оборот

от 15 млн. лева това прави 3 млн. лева и при 200 изследвания - 15000
лева за авторски колектив. При 4-5 участници на изследовател се падат

към 3000-4000 лева, т.е. едно месечно възнаграждение на научен

работник

в

системата

на

БАН.

Както

се

вижда,

авторското

възнаграждение също не е високо.
Накрая на този параграф бихме искали да споменем нещо за
практиката в другите страни. Разбира се, сравнението ще бъде много
относително и затова ще го използваме само като илюстрация на опита

да се оцени икономическия оборот на анкетните изследвания, но в
никакъв случаи не бива да се правят анкетни сравнения.
По данни от западни изследователи 1, през 1981 г. в САЩ са

били обект на изследване 32 млн. домакинства и са проведени 100 млн.

интервюта. Като се приеме, че цената на едно интервю е средно 35
долара

общият оборот от индустрията на анкетните изследвания е

около 2.5 милиарда долара. В анкетните изследвания са участвали

между 40000 и 60000 анкетьори, а самите изследователи са между 4000

и 6000 души. Както се вижда мащабите наистина са огромни и не
случайно се говори за индустрия на анкетните изследвания като

оформящ се отрасъл в икономиката на страната.

1 Виж. Р. Козя!,
А.Апйегзоп, цит.съч., с. 9-10
2 При курс 1 долар за 27 лева това прави 675 лева!
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4. Какво се загуби при старата система и какво се
спечели при новата практика на анкетните

изследвания у нас?

Безспорна истина е, че при новата практика на анкетните
изследвания

възложители

и

изследователи

са

освободени

от

идеологическия натиск на партийната администрация, отпадна контрола

над изследванията от една партия. Но системата на социологическите
изследвания при тоталитарния режим имаше определени постижения в
опита за координация на изследванията (за съжаление с партийно-

административни средства) и наченки за създаване на система за
съхранение и повторно използване на първична информация (разбира

се, всичко това пак под контрола на ръководната партия).

Днес има свободна изследователска конкуренция и надпревара за

печелене на клиенти със средствата на пазарната икономика. Но всеки

работи за себе си и все пак гледа с подозрение останалите наоколо. Сега

има много общности на изследователи в рамките на собствените звена
(фирми), но все още няма общност на изследователите в страната,

както например имат лекарите, юристите и др.

Липсват

организационните

основи

за

решаване

на

общи

проблеми на практиката на анкетните изследвания - пример за това
може

да

бъде

изграждането

и

поддържането

на

квалифицирана

анкетьорска мрежа. Всяко изследователско звено се опитва да изгради
своя анкетьорска мрежа, затваряйки си очите пред факта, че едни същи

анкетьори работят за различни звена. И много често за една и съща

работа различните изследователски звена плащат различно., което
рефлектира неблагоприятно върху поведението на анкетьорите на

терена и отношението им към различните изследвания.

В своята работа те започват да се мотивират от това кой колко
плаща,

а не от висококачественото изпълнение на анкетьорските

задължения.
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Трудно може да се говори днес за вторични анализи на една и
съща емпирична информация от различни изследователски звена. Не са
решени проблемите за продаване или предоставяне на информация от

анкетни изследвания от различни потребители. Това поставя въпроса за
нормативната база, върху която да се градят отношенията между

субектите на анкетните изследвания.

Общо взето може да се каже, че в миналото имаше практика в
социологическите
социологически

изследвания,

изследвания.

формализирана

Днес

има

практика

в

система

на

за

анкетните

изследвания, но тя е далече от една система с общи цели и намерения.

А може би пътят е друг - формиране на мощни изследователски

звена, които в изследователска надпревара се задминават и догонват и
по този начин поддържат високото равнище на изследванията. Вероятно
близкото бъдеще скоро ще покаже в коя посока се е насочила
практиката на анкетните изследвания у нас.
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ГЛАВА ТРЕТА.КАКВО ОЧАКВАТ ОТ АНКЕТНИТЕ

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ИМ ПРОДУКТИ

1. "Кухнята".

Както бе отбелязано при излагане на технологията и целта на

изследването, една от основните задачи е да се анализират вижданията
- мнения, оценки, отношение - на потребителите на информационни
продукти за съществуващата практика на анкетните изследвания в
нашата страна. В тази част на труда в центъра на вниманието се

поставят няколко важни аспекта. Накратко, тук се търсят отговори на
следните по-важни въпроси: при организирането на анкетни изследвания

как се осъществяват връзките между производителите и потребителите
за задоволяване на специфичните им информационни потребности; как
последните виждат и оценяват реалните потребности на фирмата и

организацията от такива продукти; какви конкретни изследвания са
провеждани при тях през последните две години; кой и с каква цел ги

поръчва; за какво и как се използват резултатите от тях; степента на

удовлетвореност от качеството на проведените анкетни изследвания;
целесъобразността на разходите за тази дейност и готовността тя да се

заплаща; какво очакват в бъдеще от анкетните изследвания; как си

представят организацията на връзките с изследователските звена и
екипи.

Изследването сред потребителите на информационните продукти
от анкетите , както е посочено в увода, беше осъществено като
типологично. За целта в извадката са включени общо 18 потребители,

като се допускаше, че чрез тях се представят значителна част от
институциите /държавни и частни фирми, организации, редакции на

ежедневници и др./, които най-често поръчват анкетни изследвания и
използват техните информационни продукти. В случая това важи само
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за типовете, представени в извадката. Между попадналите в нашето

анкетно изследване са: две банки, десет застрахователни компании и
дружества /частни и държавни/, шест редакции на вестници.
Поради малкия брой на изследваните единици, данните от

проведените интервюта със специалисти и началници на звена, които

отговарят

връзките

за

обществеността

с

не

бяха

подлагани

на

статистическа обработка, т.е. в анализа не са използвани обобщени
статистически оценки, нито са прилагани специфичните методи за
изследване на връзки и факторни влияния. Същото се отнася и до

методите за статистическа проверка на хипотезите на изследването.
Броят на проведените в посочените фирми и организации от

началото на 1991 година анкетни изследвания /по данни на участниците
в интервюто/ варира в твърде широки граници - от едно-две до 100

броя. Така в редакцията на в. "24 часа" се посочват, специално
поръчани за техните нужди, 100 анкетни изследвания, в. "Труд" - 82, в.
"Стандарт" - 40. "Балканбанк" съобщава за 7 анкети. Попадналите в

извадката застрахователни дружества и компании са провеждали средно

по 2-3 такива изследвания. Част от интервюираните споделят, че не са
провели нито едно изследване по собствена поръчка. За сметка на това

широко

са

използвали

данни

от

изследвания,

провеждани

и

финансирани от други фирми или институции. Такива са например

"Кредитбанк", в. "Демокрация", в. "Дума".
2. Връзки между потребителите на информационните

продукти от анкетните изследвания и звената и

екипите, които ги осъществяват
По мнение на интервюираните лица, много често инициативата
за

поръчка

и

провеждане

на

анкетни

изследвания

излиза

от

ръководствата на съответните институции - частни и държавни фирми,

редакции, банкови институти, застрахователни дружества. Обикновено
този подход има място, когато е налице осъзната потребност от
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специфичните продукти на анкетните изследвания за осветляване и
решаване на проблеми, свързани с тяхната конкретна дейност. В

отделни случаи тя може да се окаже и резултат от влиянието на
"модата" на принципа: "Щом конкурентите или съседите правят такива,
ние също не бива да изоставаме". Също толкова често инициативата

произтича от специализираните за целта изследователски звена и екипи.
Анкетираните специалисти и ръководители са на мнение, че много

повече активност при това проявяват частните фирми

екипи,

и

отколкото държавните. Трябва да се отбележи, че по отношение на тази

оценка институтът по социология не прави изключение.
Анализът на информацията показва, че само в редки случаи, т.е.

при незначителен брой от провежданите анкетни изследвания, тази
дейност е добре канализирана и се подчинява на дългосрочни планове и

програми, разработвани от заинтересованите потребители на продуктите
от анкетните изследвания. Доколкото такава практика съществува,
обикновено тя засяга незначителен дял от потребителите и се отнася

главно до анкетните изследвания, поръчвани от редакциите на вестници.
Най-често там, където броят на провежданите анкети е значителен. За

останалата част от потребителите, за които анкетните изследвания не са
се превърнали в регулярна практика и се провеждат само по определени

поводи - пак според вижданията на интервюираните специалисти, не
може да се говори за наличие на програми и планове в дългосрочен

аспект. Характерно за първата група потребители е, че при тях вече са

установени или са в интензивен процес на установяване на трайни
връзки с изследователски екипи и звена.

Впечатленията на интервюираните специалисти и ръководители
разкриват, че едни от най-популярните изследователски звена и екипи,
които работят по дългосрочни и

1п1егпа1юпа1,

НЦИОМ,

констатация

се потвърждава и

НОЕМА,

регулярни договори са:
МВМЦ,

"Агора

22"

от другите данни

на

и

Са11ир-

др.

Тази

настоящото

изследване. Със съжаление ще отбележим, че Институтът по социология

44
се нарежда в края на този списък от трайно организирани и особено

активни връзки между производители и потребители на информационни
продукти на анкетните изследвания.
Несъмнен интерес за анализа представлява начинът, по който се

предлагат услугите /провеждане на анкети и анализ на информацията

от тях/ и се осъществяват контактите на изследователските звена с
потребителите. Както и начина, по който предложенията се приемат от
потребителите. Ако се съди по отговорите на участващите в интервюто
специалисти и ръководители на фирми и организации, съществено

важни фактори в това отношение са се оказали инициативата и
активните действия на изследователските екипи. И отново определено
по-висока

активност

в

това

отношение

са

проявявали

частните

изследователски звена. Измежду тях на първо място по инициативност и
активност са: Са11ир-т1егпа1юпа1, НОЕМА, МВМО, "Агора 22" и други.

Без съмнение, тук очевидно е налице една много по-висока степен на

активност и заинтересованост от споменатите институции. На този фон
държавните организации и специализирани звена за осъществяване на

тази специфична и изискваща висока квалификация дейност сериозно

изостават.

Безспорни

са

вече

водещите

позиции,

които

ОаПир-

1п1егпаНопа1 заема днес в тази област - едно постижение, завоювано

само за 2-3 години. До голяма степен това се обяснява с неговия висок

престиж, богат опит в анкетното дело и международна известност. Как
обаче да си обясним обстоятелството, че подобни успехи постигнаха и

НОЕМА и някои други частни фирми. Показателно е, че за по-малко от

едногодишното си съществуване НОЕМА, дори без богатия опит на

секциите в института по социология и без да разполага предварително с
висококвалифицирани кадри, успя да се наложи и да проведе много
повече по брой анкетни изследвания, отколкото много други звена с

утвърдени традиции и име. Нещо повече дори - много от нейните
контакти с потребителите вече придобиват характер на трайни връзки

за регулярни поръчки на специализирани анкетни изследвания.

45

На пръв поглед тук се развива една нормална и лоялна
конкуренция между изследователски екипи и звена. На практика обаче,

все още е много трудно да се говори за свободен избор на конкуриращи
се изследователски проекти. Може ли да се твърди, че предлагането на

изследователски

проекти

е

толкова

голямо?

Едва

ли!

Затова

свидетелства фактът, че сега в много случаи решаващ фактор се оказват
личните връзки и изпреварващата стратегия главно на частните фирми

и специализираните изследователски екипи.
Любопитно е да се отбележи, че през изследвания период

предложения за провеждане на анкети и за анализи на данните от тях
потребителите са получавали не само от специализирани научни звена и

изследователски екипи, но и от студенти и дори от изследователски
групи, които нямат много общо с анкетното дело. В това, разбира се, се
крие сериозна опасност от компрометиране дейността по анкетните

изследвания и от рискове, срещу които би трябвало да се води
организирана борба. Не е рядко явление и използване продуктите на
чужда

интелектуална

собственост.

Това

засяга

както

готовите

информационни продукти, така и особено неправомерното използване на

програми за анкетни изследвания и анализ на информацията от тях.
Струва ни се, че борбата срещу пиратството в тази област трябва да се
води главно чрез осигуряване правната уредба на взаимоотношенията

между производителите на тези информационни продукти.
Забелязва се трайна тенденция на все по-често ориентиране към
по-трайни

и

дългосрочни

връзки

на

договорна

основа.

Между

изследваните потребители с такива трайно установени връзки заслужава
да се споменат някои редакции на вестници: в. "Труд", "24 часа",

"Стандарт" и др.

Не по-малък интерес представлява и въпросът за начините, по
които заинтересованите фирми и организации си набавят сега нужните

им социологически и др. информационни продукти, резултат от анкетни
изследвания. Мненията на преобладаващата част от интервюираните
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специалисти и ръководители са, че досега това е ставало главно по три

различни

начина:

изследвания,

1/

чрез

поръчки

продукти

чиито

и

финансиране

покриват

на

анкетни

специфичните

им

информационни потребности; 2/ чрез закупуване на частични готови
резултати от анкети, провеждани по поръчка на други потребители и

обслужващи

други

задачи;

3/

безплатно

чрез

използване

на

информационни продукти от анкетни изследвания, публикувани от
различни

институции.

Първият

начин

изглежда

характерен

за

задоволяване потребностите на редакциите на вестници, отчасти за

банките и застрахователните компании. Приведените по-горе данни за
броя на поръчваните за собствени нужди анкети потвърждават това.

Вторият начин, макар все още да не е толкова широко разпространен, се
използва главно от редакциите на вестници. Очевидно той е свързан с
политиката на икономии на средства за подобни дейности. Широко

разпространен

е

третият

начин

-

безплатното

използване

на

публикувани готови резултати от анкетните изследвания в страната. От
гледна точка на третираната тук проблематика и доколкото целта и

задачите са други, той не представлява особен интерес за настоящото
изследване.
Анализът на събраните от интервютата данни дава основание да

се формулират няколко по-обобщени и съществено важни изводи.
Първо, развива се трайна тенденция към все по-голямо търсене
на научните продукти от анкетните изследвания в страната. Тя е

свързана със специфичните потребности не само на политическите сили,
както това беше до неотдавна, но и на фирми, организации, редакции

на вестници и др. звена от средствата за масово осведомяване.
Практически интересът към тях се забелязва на всички управленски

нива и в почти всички структури на социалната и икономическата

системи. Ако се съди по досегашния опит у нас и работата на
аналогичните институции в страните с развита пазарна икономика, със

сигурност може да се очаква, че в близкото бъдеще тази тенденция ще
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се утвърждава и развива още повече. Има всички основания да се
твърди, че анкетните изследвания не са данък на модата и не са плод на

някакви временни увлечения. Няма съмнение, че те ще заемат своето
трайно място в управленската практика, за да обслужват управлението
със специфичните си научни продукти. Може определено да се каже, че
тази

тенденция

е

обусловена

от

обективните

потребности

на

управленските структури на всички йерархични нива в икономическата,

социалната и политическата системи на страната. Тя е свързана както с
развитието на демокрацията в нашето общество, така и с конкретните
задачи, които то има да решава през отделните етапи от развитието си.

Преди всичко с необходимостта от осигуряването на пълна прозрачност

в намеренията и решенията на управляващите органи на всички

управленски нива - особено когато последните засягат интересите на
големи групи от хора, необходимостта от своевременна информираност

на населението по всички големи проблеми на практиката. Сега за нас
изглежда по-малко очевидна потребността от използване на анкетния

метод за търсене на нови идеи и варианти за решаване проблемите на
обществото като цяло, на неговите регионални структури, на отделни

елементи от социалната система -фирми, организации, държавни или
частни институции и други. Но в бъдеще ще става все по-ясно, че

удовлетворяването на подобни потребности е не по-малко важно от
предходните две. Примери в това отношение могат да се намерят в

изобилие. Ето само два от тях: за обществото не е безразлично по какви
пътища и на каква социална цена можем да излезем от кризата, в която

се намираме сега. Освен специалистите за това трябва да се питат и
онези слоеве от населението, които са заинтересовани или които ще

бъдат засегнати /позитивно или негативно/ от различните варианти за
решаването на подобни проблеми. Не е безразлично също чрез какви
варианти ще се решават такива важни социални и икономически

проблеми, като безработицата, приватизацията, данъчното облагане,
регулирането на икономическите отношения. Нито какви пътища ще се
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изберат за съживяване на производството. Или какво реално се прави за

защита сигурността на страната от външни посегателства. Какво се
прави или ще се предприеме в бъдеще за овладяване на все по-

застрашаващо

растящата

и

безразлични

престъпност

предимствата,

и

други

ограниченията

Не

са

неудобствата

на

подобни.

или

различните варианти за решение на глобалните проблеми на нашето
време. При това интересите на различни категории и групи от

населението по тези въпроси по принцип се оказват различни, нерядко

противоположни. Към всичко това обществото като цяло и по отделни
големи групи от него има отношение. То не може вече да бъде
третирано

като

наблюдател,

пасивен

на

когото

политиците

и

управляващите могат да поднасят само полуистини или неистини.
Следователно, наложително е да се търси и взема предвид

личното мнение - оценки, виждания, предпочитания и предложения - на
различните категории от населението. Затова има всички основания да

се очаква не просто едно засилено използване на анкетния метод в
дейността на управленските структури, а неговото трайно настаняване и

утвърждаване като традиционен метод за осигуряване на уникална по

характер информация.
Второ, както при всяко друго начало, и в този случай има още

твърде много да се желае при изграждането и функционирането на
връзките между потребителите и производителите на научните продукти

на

анкетните

изследвания.

Това

се

отнася

до

регулиране

на

финансовите взаимоотношения, клаузите в договорните отношения,

на

качеството

изследователските екипи,
условия

за

защита

работата,

на

авторските

права

на

правното регламентиране за осигуряване

стимулираща

и

лоялна

конкуренция

между

изследователските звена и научни колективи, по-ефективно използване

на информацията от анкетните изследвания.
Трето, информацията от интервютата с хората, които пряко

контактуват с изследователските екипи, както и впечатленията от
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работата на отделните секции към Института по социология внушават

извода, че в условията на разширяващата се конкуренция между

изследователските звена, институтът по социология не е измежду найактивните

контрагенти

на

в

провежданите

страната

анкетни

изследвания с практико-приложна насоченост.

3. Потребностите от научните продукти
на анкетните изследвания

Става дума не за потребности изобщо, а конкретно в тяхната
собствена система. Анализът на данните от нашето изследване дава

основание да се направят няколко извода. Те представляват определен
интерес не само за секциите в института по социология, но и за другите
изследователски звена и екипи, занимаващи се с провеждането на

анкети с практико-приложна насоченост. Накратко по-важните от тях се
свеждат до следното:
Първо, в динамика и в исторически план е налице сериозен

напредък в отношението и вижданията за потребността и ценността на
тези научни продукти от страна на потребителите. Не беше много

отдавна времето, когато анкетните изследвания у нас се осъществяваха
върху силно идеологизирана основа. Често те се организираха за да
обслужват

партийно-политически

интереси.

За

маркетингови

изследвания малко или изобщо не се говореше. Вероятно защото за
административно-командния подход в икономиката подобни изследвания

оставаха практически безполезни. Днес в това отношение е настъпила

сериозна промяна. В отделните фирми акцентът се поставя главно върху

маркетинговите изследвания. Може да се добави, че представителите на
различните

типове

специфичен

начин

фирми,

компании

потребностите

от

и

организации

продуктите

на

виждат

по

анкетните

изследвания.
Интервюираните представители на редакциите на ежедневниците

/"Труд", "24 часа", "Дума", "Демокрация"/ изтъкват два главни акцента
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на техните професионални потребности. Те се отнасят до: 1/ оценките,
вижданията или отношението и мнението на различните категории и

групи

от

населението

по

актуални

на

въпроси

политиката

и

управлението на страната, рейтинга на политиците и др. подобни.
Например отношение и оценка към дадено събитие, решение, поведение

и др. Информацията за това се осигурява главно чрез различните
демоскопски

изследвания;

2/

оценки,

мнения,

предпочитания

и

препоръки или пожелания на читателската аудитория.
Към втората група потребители се отнасят банковите институти

и застрахователните компании. Те оценяват потребностите от такива

информационни продукти в две направления, но с изменени акценти.
Тук по-често става дума за: 1 / проучване на възможностите на пазарите
на техните собствени услуги и продукти - обем и структура на
съвкупността

от

потребители,

регионалното

и

зоналното

им

разпределение, техните предпочитания или желания, при какви условия
и на каква цена са готови да използват услугите, предлагани от тези

институции, факторите от които зависи привличането на клиенти,
разширяване

или

овладяване

на

незаети

пазарни

ниши;

2/

осъществяване на ефективна реклама, главно чрез спонсориране на

анкетните изследвания. Всичко това те свързват непосредствено и най-

тясно със собствената им дейност и проблеми. Това изместване на

акцента е напълно естествено и обяснимо. Нелогично е и не трябва да
се очаква отделната фирма или организация /независимо дали тя е

държавна, частна или смесена/ да изразходва финансови средства,
които нямат отношение към дейността и решаването на собствените им

проблеми. Затова на въпроса, дали организацията или фирмата, в която
работят е готова да спонсорира анкетни изследвания по различни

проблеми, интервюираните са единодушни: биха спонсорирали подобна
дейност, но само ако от това очакват определена полза за собствената

си дейност.
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Второ,

напредъкът

във

вижданията

на

участниците

в

интервютата се изразява в няколко направления. Преди всичко много
по-ясно и по-определено се изразява разбирането за многостранната

роля и значимост на анкетните изследвания. Безспорно високо се ценят
научните продукти от анкетните изследвания, свързани с информиране
на обществеността по различни социални, икономически, политически и

др. проблеми. Очевидно специалистите и ръководителите на фирмите и

организациите все повече се убеждават, че много от задачите, които
стоят пред тях ще се решават по-лесно и по-добре, когато се използват

и информационните продукти от анкетни изследвания. Свидетелство за

това е ясно и почти единодушно изразяваното желание да се провеждат,

специално

ориентирани

към

техните

специфични

нужди

анкетни

изследвания. С това се обяснява и готовността им да финансират

анкетни изследвания.
Трето, интерес за настоящото изследване представлява изборът
на тематиката на анкетите. Събраната информация показва,че кръгът от

проблеми, които са интересували потребителите и по които те са

поръчвали и провели анкетни изследвания от началото на 1991 година е
доста широк. "Балканбанк" свързва проведените при тях анкети главно с
проучванията на собствения им специфичен пазар. В тематиката на
финансираните от тях анкетни

изследвания стоят маркетинговите

проучвания и в частност рекламната дейност. Акцентът при това е
поставян върху проявена активност в тази дейност и върху оценката на

реалните ефекти от рекламата.
Застрахователните компании също са свързали провежданите
изследвания с рекламни проучвания,

както и с използването на

спонсорската си дейност за осъществяване на реклама. Макар и все още

не толкова активно, към тях трябва да се прибавят и изследвания за

проучване на бъдещите клиенти. Изследвани са възможностите за
разширяване контингентите от лица и обекти, на които се правят

застраховки. Например застрахователно дружество "Феникс" е провело
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изследване за оценка на ефектите от провежданата реклама на

услугите, които то предлага на граждани и юридически лица, както и за
характеризиране контингентите на тяхната застрахователна дейност.

Подобни са вижданията и на останалите участници в провежданите
интервюта.

Към всичко това може да се прибави и оценката доколко във

фирмите

и

другите

която

информация,

е

организации

да

обслужва

осъзнатата

потребността

по-задълбочени

анализи

от

на

управлението. В оценките на интервюираните лица се разкрива друг
важен момент, засягащ пряко бъдещата стратегия и предлагането на
информационните продукти от анкетните изследвания. Основен извод
тук е, че преобладаващата част от потребителите желаят и очакват в
бъдеще по-задълбочени изследвания на интересуващите ги проблеми. И

нещо повече: в задачите на тези изследвания те биха искали да видят и

търсене на варианти за по-рационални решения на последните. Същото
се отнася и до очакванията им за научно обосновани прогностични

предвиждания на състоянието и промените или динамиката в бъдещите

условия на работа. Както е известно, това не би могло да се постига
само и единствено с информацията от анкетните изследвания. То

предполага комбинирането и с данни от други, както и съчетаването и
включването

на традиционно използваните методи при

изследвания

с

други

адекватни

на

разширените

анкетните

задачи

методи.

Например за различни методи за оценка на параметри, за проверка на

хипотези

/и

не само статистически/, за измерване на различни

факторни влияния, за прогнозиране и др.

Четвърто, независимо от безспорния напредък във вижданията на

интервюираните лица,

засягащи

ролята и

мястото

на

анкетните

изследвания, данните от анкетата не дават основание да се смята, че

информационните

потребности,

които

могат да се задоволяват с

прилагането на анкетния метод, са напълно осъзнати и реално оценени
целият им обем. Известно е, че тези потребности са многоаспектни и
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многопланови. Те съвсем не се изчерпват само с демоскопските и

маркетинговите проучвания. За да се оценява доколко в това отношение
съществува някакво разминаване между вижданията на анкетираните и
реалните възможности на анкетните изследвания трябва да се изхожда
от основните функции на последните. Тези функции са били обект на

внимание

в

много теоретични разработки,

както

и

в

много от

конкретните изследвания с практико-приложна насоченост. Без да се
спираме подробно върху всички тези функции, налага се да припомним

накратко най-важните. При това ще акцентираме върху онези от тях,

които имат пряко отношение към задачите на изследването и анализа на
събраната информация.

Потребностите от продуктите на анкетните изследвания се
свързват преди всичко с необходимостта от осигуряване на обратната
връзка на управленските структури с обществото като цяло или с

отделни негови групи, за да се изследва техното отношение, оценки,
мнения и изобщо реакциите им от провеждането на едни или други

управленски решения в живота.
Функциите на анкетните изследвания се свързват и със създаване

на условия за нормално функциониране на взаимоотношенията между
хората в дадена система. Непреходно значение има и задачата за

разкриване, преодоляване или туширане на противоречията, които
неизбежно се появяват при социалните комуникации. Тъкмо тя налага
да се изследват тези проблеми и противоречия и през погледа, личните

виждания

и

преживявания

на различните обществени

групи

или

категории от населението. Не по-малко важна е и функцията на
анкетните иизследвания за разкриване и реална оценка на ефектите от

провежданите управленски решения и социални въздействия, които
засягат хората. И не иначе, а видяни през субективния поглед на

обектите на тези въздействия. Например как хората възприемат и

оценяват решенията, свързани с данъчната политика, мерките срещу
нарастващата

престъпност,

прилаганите

форми

и

методи

на
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приватизация на държавната собственост и др. Едва ли е нужно да се
изтъква обстоятелството, че само с помощта на анакетния метод е

възможно да се търсят предварително мненията и оценките на хората за

плюсовете и

минусите на различните варианти за глобални или

регионални и по-частни промени и въздействия при управлението на

социални, икономически и др. системи.

Маркетинговите

изследвания

за

установяване

реалните

потребности на населението от дадени стоки и услуги, за разкриване
вкусовете и предпочитанията на потенциалните потребители нямат

друга алтернатива, освен да използват възможностите в това отношение

на анкетния метод. Същото се отнася в значителна степен и до
търсенето на нови идеи и виждания, разкриване на благоприятни

възможности за ефективни нововъведения и решения в икономическата,
социалната, политическата, екологическата и др. сфери на човешките

дейности.

Косвен

от

резултат

тяхното

масово

провеждане

сред

населението е повишаване на неговата социологическа култура и

приобщаването му към решаване на големите проблеми на обществото,

региона, фирмата. В известен смисъл на семейството. На функцията на
анкетните изследвания за развитие на научното познание - теория,

методология и методики тук не се спираме специално, доколкото
съществен интерес в случая представляват анкетните изследвания с

практико-приложна насоченост.

Изброените тук функции намират /по-скоро би трябвало да

намерят/ своето място и реализация при решаване задачите на всички
управленски нива: Парламента и Президентството,

регионалните

управленски

структури,

правителството,

ръководствата

на

фирми,

компании и организации, политически партии и др. институции практически навсякъде.
Когато

се

опитваме

да

оценим

по-общо

вижданията

на

интервюираните лица по отношение на техните собствени потребности
от специфичните информационни продукти на анкетните изследвания,

55

неизбежно стигаме до констатацията, че в една или друга степен за
преобладаващата

част на

интервюираните тези

виждания

остават

непълни и в много отношения фрагментарни. Като пример ще посочим,

че

при

маркетинговите

анкетни

изследвания

заинтересованите

ръководители могат да потърсят отговор на много повече интересуващи
ги въпроси, отколкото това се прави сега. Много от тях имат пряко

отношение към резултатността на собствените им усилия и влияят пряко
върху успехите или неуспехите в работата. Към такива въпроси спадат:

по-пълната

картина

на

характеристики

социодемографските

на

потребителите - фактически и потенциални - на обема на пазарите за

собствената им продукция и услуги, на възможностите за тяхното
разширяване. Към тях принадлежи и разкриването на неизползвани

съществуващи или новопоявили се пазарни ниши, отношението и
оценките на потребителите към качеството на предлаганите стоки и

услуги, предпочитанията и ориентацията на последните, овладяване на

нови, неосъзнати и неразкрити по-рано потребности на различните
сегментни

категории

и

групи,

т.е.

всичко,

което се

отнася

до

сегментацията на пазара.
Необходимостта от прозрачност в дейностите на управленските
органи на всички нива също разкрива нуждата от информационни

продукти на анкетните изследвания, най-малко в две отношения:
осигуряване на предварителни и последващи оценки на населението на
предприеманите решения и действия. Особено за такива, които засягат
интересите на цялото общество или на големи групи от него - например

евентуалните последици от дейността на отделни производствени фирми
за екологичното замърсяване, последиците за националната сигурност и
за икономическите интереси на страната от едни или други решения и

действия на президента, правителството, отделните министерства и т.н.

Оценявана не само в исторически план, но и през призмата на

тези

многостранни

изследване

функции,

свидетелства

събраната

по-скоро

за

информация

известно

от

нашето

недооценяване

на
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възможностите на анкетния метод при информационното осигуряване на

управляващите органи. Този извод свързваме не само с ограниченията в
тематичната насоченост на анкетните изследвания, но и с ограничаване

на съвкупностите, сред които се провеждат анкетите. Типичното и найчесто срещано становище сред интервюираните специалисти е, че

анкетните изследвания са им полезни и необходими главно при
изследванията сред съвкупностите на потребителите на предлаганите от

тях стоки и услуги. Примерно на читателската аудитория на вестниците,
настоящи и бъдещи клиенти на услугите на банковите институти и

застрахователните

дружества

и

др.

че

Разбирането,

анкетните

изследвания са им необходими и за изучаване оценките на заетите лица

в тяхната собствена фирма или организация по различни теми не се
посочва при нито едно от проведените интервюта. В случая става дума
не само и дори

не толкова за изследване на информационните

потребности в поделенията на тези организации, а за анкети, при които
обект на изследването е собственият състав на последните. Добре

известно е какъв богат източник на ценна за управлението информация

са заетите в тази дейност. Например за разкриване и оценка на
съществуващите проблеми в процеса на взаимодействията между тях, за
евентуалните

противоречия

и

несъгласуваност

в

дейностите

на

системата, за търсене на нови идеи и варианти за нововъведения и поразумни решения и като реален път към просперитета на фирмата или

организацията и т.н.

От подобна информация ръководителите на

фирмите се нуждаят не по-малко, отколкото от обратната връзка с
потребителите и с различните групи от населението.

Пето, всичко изложено дотук налага един съществен извод, който
пряко или косвено засяга бъдещата политика и стратегия на Института

по социология и неговите секции. Изводът се отнася по-специално до
задачата

наред с теоретическите разработки, да се

разгръщат в

определени рамки и изследвания за нуждите на широк кръг потребители

на информационните продукти от анкетите.
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Направените по-горе обобщения дават основание да се твърди, че

хипотезите за нарасналите потребности от информационните продукти
на анкетните изследвания в страната и за тяхното ясно осъзнаване от

страна на потребителите се съгласуват напълно със събрания емпиричен
материал. Същото се отнася

и до предположението за все още

фрагментарното третиране и разбиране на тези потребности.
4. Кой и за какви цели използва информационните

продукти от анкетните изследвания, поръчвани
специално от заинтересовани потребители?

Този въпрос е не само интересен, но и съществено важен за нас.
Особено, когато практиката е поставена и видяна през оптиката на
специалистите в изследваните фирми и организации. Без съмнение

отговорите на този въпрос съдържат в себе си изключително полезна
информация. Чрез нея косвено се потвърждава изводът за все още
фрагментарното и поради това непълно осъзнаване на потребностите от
анкетни изследвания в отделните фирми, компании или организации.
Според представите на участващите в интервютата специалисти
и ръководители от фирмите, банковите институти, застрахователните

компании и редакции на включените в изследването ежедневници,
информационните продукти от анкетните изследвания със собствено

финансиране се използват за различни цели. Най-често резултатите от

тях се предлагат за ползване от специалисти и роководители на всички
управленски нива на дадената организация. Задачите, които се поставят
при тях са в зависимост преди всичко от специфичите функции и

съответстващите им информационни потребности.

В банковите институти главният акцент се поставя

върху

изследване на отношението и поведението на вложителите - оценява се
доверието им към съответната банка, готовността им да влагат парите

си

в

собствената

или

в

конкурентните

банки,

готовността

на

населението да участва в различните форми на капиталовия пазар в
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страната - при покупко-продажбата на акции, облигации и други ценни

книжа. Информацията от анкетните изследвания при тях е използвана и

за оценка на ефектите от провежданите рекламни

кампании

на

собствената дейност на банката. Особено важно за тях е отношението
към услугите, които предлага тя на своите клиенти. Такива оценки

обикновено се осъществяват по косвен път. Понякога изследванията се

на анкетното

предприемат не толкова заради научните продукти

изследване, колкото се разчита на рекламата, която банката-спонсор
може да осъществява за собствената си дейност и за да привлича нови

клиенти.
Приблизително такива са по смисъл и съдържание и отговорите

на интервюираните специалисти и началници от застрахователните

дружества и компании. Потвърждава се отново изводът, направен погоре:

анкетните

засега

изследвания

сред

тези

потребители

се

предприемат главно с две основни цели - 1 / за изучаване сегментацията

на собствените си пазари и за оценка на социодемографските и други

характеристики на настоящите и бъдещите потребители на услугите,
които предлагат на гражданите финансовите институции - банки и

застрахователни дружества; 2/ за разгръщане и осъществяване на

рекламни кампании.

По-различни са акцентите, които се поставят върху целите на

анкетните изследвания в редакциите на ежедневниците. В най-голяма
степен

това

преместване

на

на

съответства

акцентите

тяхната

специфична дейност. Както бе отбелязано и по-рано, тук целите се

обединяват

около

предназначение

на

три

изследователски

получаваните

научни

центъра.
продукти

Основното

от

анкетните

изследвания е: 1/ да се задоволяват информационните потребности и
интереси на читателската аудитория; 2/ да се изследват и оценяват
социодемографските

характеристики

на

реалната

и

потенциална

читателска аудитория на вестника, както и нейните предпочитания и
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вкусове; 3/ не по-малко често тук се финансират анкетни изследвания
за ефективна реклама на вестника.
Ако се върнем към изходните позиции на анализа, ще се убедим,

че отново се потвърждава констатацията за неоправдано тясното и в
много отношения фрагментарно използване на резултатите от анкетните
изследвания в нашата страна. Този феномен не би могъл да се обясни

задоволително

само

с

ограничените

финансови

възможности

на

изследваните фирми и организации. По-скоро той може да се разглежда
като последица от недооценяването на много по-широките възможности,

които предлагат анкетните изследвания в сравнение с традиционното им
използване у нас.

Много интересен е въпросът за степента на оползотворяването на
продуктите от анкетните изследвания и за т.нар. "вторичен пазар" на
последните. Добре известни са стремежът и традициите на научно

изследователските институти резултатите от различните анкетни и
други

изследвания

използване

от

да

се

публикуват

заинтересованите

и

предоставят

потребители.

Такава

за
е

широко
била

по

същество практиката на института по социология и тя продължава от

неговото създаване до сега.

Доста по-различно стоят нещата при анкетните изследвания,
провеждани за нуждите на отделни фирми - държавни или частни,

особено на последните. Поради съображения, свързани с конкуренцията

и необходимостта от запазване на фирмената тайна, тук много често е
налице стремеж да се използват данните само за задоволяване на

собствените им потребности. Обикновено в такива случаи действа
принципът: да не се допуска "чуждо око" до информационните продукти

от финансирани за собствените им нужди анкетни изследвания. Само
когато това е изгодно за фирмата или организацията /която е поръчала

и финансирала изследването/ тя се стреми да получи допълнителни
облаги от това.

По тази причина достъпът до информацията се

превръща във нещо като "вторичен пазар" на данните и на продуктите
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от техния анализ. Засега все още ограничен, вторичният пазар в тази

област започва много бързо да се развива и у нас. Особено ясно това
проличава при анализа на информацията от работещите в редакциите

на вестнците. В много случаи те са готови да заплащат сурови данни и
конкретни анализи от анкетните изследвания. Немалко от тях правят
това напълно успешно и изгодно за всички участващи в сделката
контрагенти. Мимоходом ще припомним, че в тази област, както и в

много други области на незащитеност на интелектуалните продукти в
нашата

има

страна,

място

за

незаконно

облагодетелстване

на

пиратстващи изследователски екипи и фирми.

Изводът за стеснено и недостатъчно ефективно използване на

резултатите от анкетните изследвания, дори в случаите, когато в тях се

съдържа уникална по характер

и

много

ценна

за

управлението

информация, се налага от само себе си. Ще допълним, че той се

подкрепя от мнението и оценките на значителна част от участниците в

интервюто. За това свидетелства и тяхната въздържаност в редица

случаи да се комбинират с други потребители за провеждане на
съвместни анкети. Вероятно в основата на това стоят съображения за
запазване на фирмената тайна. Особено когато зад тях се крият
интересите на фирмата и когато информацията може да се използва от
конкурнните фирми или организации. Това е резултат, който логично

следваше да се очаква в условията на свободната конкуренция. Налице
са всички основания да се твърди, че тази тенденция ще се развива и

утвърждава

и

в

бъдеще.

Подобна тенденция

се

подкрепя

и

от

досегашната практика в страните с развита пазарна икономика.
От

друга

използваемостта

страна,
на

реална

възможност

информационните

да

продукти

се

от

повишава

анкетните

изследвания се съдържа в техния вторичен пазар. В този смисъл при
взаимоотношенията между възложителите и изследователските екипи,

по-точно при сключването на договорите между тях, трябва да се имат

предвид и да се използват тези възможности с оглед задоволяване на
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повече потребители с информационните продукти от анктетите. Това
естествено може да става под различни форми, главно чрез вторичния
пазар и комбиниране интересите на повече потребители с една и съща
анкета.

5. Отношение на интервюираните към финансиране

на анкетните изследвания.
Проблемът

за

осигуряване

на

финансовите

средства

за

провеждането на анкетни изследвания е важен най-малкото в две
отношения: 1/ като косвена реална оценка на полезността и най-вече за

търсенето на научния продукт, и 2/ като източник на доходи за

изследователските звена и екипи. Вижданията /становищата, оценките и

отношенията/

на специалистите и ръководителите от фирмите и

организациите които взеха участие в интервюто, се преценяват от нас

като напълно реалистични. Най-общо те се резюмират в няколко

основни пункта:
Първо, всички са убедени, че информационните продукти от

анкетните изследвания трябва да се заплащат по тяхната реална цена цената,

която отговаря на действителните разходи на финансови

средства и материали, на машинно време за обработката на данните,

разходите

за

труда

на

кадри,

изпълнителските

както

и

на

висококвалифицирания труд на изследователските екипи.

Второ, по мнението на интервюираните лица в техните фирми и

организации се използват разнообразни форми на заплащане продуктите
от анкетните изследвания. Заплаща се по договор: за еднократно

провеждане на цялостно анкетно изследване; за периодично подаване на
данни от анкети - например ежемесечно, ежеседмично или на други
интервали; заплаща се за предоставяне на отделни резултати от анкетни

изследвания - например обобщени данни само по един или по няколко
от

въпросите

на

анкети,

финансирани

от

други

потребители.

Продуктите, за които се заплаща, понякога съдържат само обобщени
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данни със или дори без кратки коментарии към тях. В други случаи

информационните продукти се представят с задълбочени анализи и
доклади, в трети потребителят заплаща за написана статия, в която се

използват такива информационни продукти. Срещат се, макар и все още

рядко, искания за прогностични предвиждания, основани на данни от
анкетни изследвания. Искания за статии се сочат от редакциите на

ежедневниците.

Освен

финансови

с

средства,

някои

от фирмите

заплащат и по друг начин - например срещу предоставяне на техника за

изследователските звена.
Трето,

на

въпроса

за

формиране

на

цената,

по

която

потребителите са заплащали за анкетните изследвания се получиха

твърде

различни

отговори:

заплащат

общо

за

цялото

анкетно

изследване, отделно за работата на терена, за обработката и анализа на

данните, за всеки въпрос по усреднени цени. Цената на отделен въпрос
също варира в много широки граници - от 1000 до 3000 лв и повече

средно на въпрос. Аналогично общата сума за провеждане на анкетата

варира в широки граници. Това зависи от характера и обема на
изследването, както и от изследователското звено и екипа, който

провежда

анкетата,

не

на

последно

място

и

от

финансовите

въцзможности на потребителя.
Главно от тактически съожбражения и запазване на фирмената

тайна,

много

от

интервюираните лица

не

пожелаха да

назоват

конкретните суми, които са заплащали през последните две години.

Информацията, събрана от останалите лица дава възможност да се
опише, при това доста точно, съществуващото положение на нещата.

Някои от специалистите съобщават за заплатени общи суми от
няколко десетки до стотици хиляди лева. Последното се среща по-скоро
като изключение. За периодично повтарящи се анкети цената е

значително по-ниска. Поради голямата дисперсия на сумите, които се
заплащат, тук не би могло да се говори за твърда средна цена, но може

би тя най-често се движи между 50 и 80 хиляди лева. За периодично
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повтаряните анкети цената е около една трета до една втора от
посочените числа. Изводът е, че цената на едно анкетно изследване не

зависи само, и дори не толкова от реалните разходи за него, колкото от
условията на договарянето, не на последно място и от реалните
финансови възможности на потребителите. Може само да се допусне,че
във формирането на цената играе значителна роля и субективния

фактор, особено когато потребителите са политически институции и
държавни фирми или организации.

Четвърто,

теоретически

комбинирани изследвания,

съществуват

възможности

за

при които се съчетават интересите на

различни потребители на информационните продукти от анкетните
изследвания. Без съмнение този подход може да намали относителните
разходи за производство на информация, като се повиши значително

коефициентът на нейната използваемост. На практика у нас /поне
засега/ този феномен не се среща толкова често.
Общо взето идеята за съчетаване интересите на различните

потребители на научните продукти от анкетните изследвания по пътя на
финансирането им от повече фирми или организации намира добро

разбиране сред специалистите. Макар и като изключение се срещат и

мнения, според които идеята не е перспективна поради различието в
интересите на фирмите и необходимостта от запазване на фирмената

тайна. Независимо от това, колективното финансиране има бъдеще и то
успешно може да се развива върху основата на едно добро съчетаване
интересите на отделните фирми и организации.
Пето, към идеята за спонсориране на големи по мащаб анкетни

изследвания

отношението

на

интервюираните

специалисти

и

ръководители е определено положително. Но почти всички добавят: само

при условие, че то е свързано с някаква непосредствена полза за
дейността на фирмата или организацията. Най-често ползата свързват с
рекламата или с предоставяне на получените информационни продукти.
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Шесто, преди да приключим с този въпрос, ще отбележим
няколко основни проблеми, които съществуват при осигуряване на

заплащането разходите по анкетните изследвания.
Макар че потребителите са готови да заплащат реалната цена на

анкетните

съществуват

изследвания,

разполагаемите

финансови

средства.

ограничения

сериозни

Това

обстоятелство

в

поражда

сериозни задръжки. Понякога финансови средства не липсват, нито

желание

да

бъдат

поръчвани

анкетни

изследвания,

но

липсва

нормативно уреждане, което да позволява използването им за такива
цели.
С малки изключения, все още не е утвърдена регулярна практика
на планиране на финансови средства специално за анкетни изследвания.

Изключенията се срещат главно при редакциите на вестници, отчасти

при някои застрахователни компании. Това обстоятелство внася елемент
на несигурност и донякъде на случайност при осигуряване на поръчки за

анкетни изследвания.
Резултатите от настоящото изследване дават основание да се

заключи, че на спонсориране, в смисъл на безвъзмездно /пълно или

частично/ финансиране на анкетни изследвания, не може да се разчита.
Освен в случаите, когато това може да принася реална полза за
спонсорите. В този смисъл Институтът по социология може да се надява
на такава форма на финансиране,

когато свърва

интересите на

спонсориращите фирми и организации с целите и задачите на своите
изследвания. Това най-често става възможно, когато на спонсорите се
предоставят

конкретни

резултати

или

когато

оповестяването

резултатите популяризира и рекламира тяхната дейност.

на
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6.

Проблемът за отношението на потребителите към

качеството на предлаганите информационни продукти
от анкетните изследвания.
Ако

се

съди

по

изразените

виждания

и

оценки

на

интервюираните лица, може да се твърди, че е налице общо взето
удовлетвореност на потребителите. Веднага трябва да добавим обаче, че
може да се говори и за някои разминавания най-малко в две посоки: 1/

разминаване между това, което очакват потребителите и онова, което

им предлагат изследователските екипи; 2/ разминаване между научните
изисквания към тази специфична дейност и тяхното осигуряване в

дейността на някои звена и екипи.
В мненията и оценките се изразява удовлетвореност от повече от

провежданите през разглеждания период анкети, но между редовете

могат

да

се

прочетат

явни

и

премълчани

намеци

за

известни

разочарования и определено завишени изисквания. За да сме откровени
докрай трябва да признаем, че в оценките на потребителите няма
елементи на адмирации или на голям ентусиазъм, който би могъл да се

отнесе до оценката на качеството на предлаганите продукти. Може да се
допусне с голяма сигурност, че резервите на потребителите са свързани

в

определена степен

с

нереалистични

очаквания

на

последните,

понякога с недостатъчно разбиране на функциите и възможностите на
анкетния метод в управленската практика. Няма съмнение, че в това се
отразяват и дефекти, вързани с качеството на резултатите при някои от

анкетите.
В случая не беше поставена задачата, пък и не бе възможно да се

изследват реално такива дефекти. Затова изводите се основават
единствено на субективните оценки и становища на интервюираните

лица. Освен това те касаят само проведените при тях изследвания за
един ограничен период от време - от началото на 1991 година.
Ето някои цитати от проведените интервюта, които подкрепят
направения извод. Г-н Ноев от "Кредитбанк" например счита, че:
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"трябва да ни бъде абослютно гарантирана достоверността и
обективността на информацията". За представителя на застрахователно
дружество "Орел" изискванията отиват още по-далеч - до решаване на
самите проблеми: "Проблемите касаещи дейността на дружеството казва той - заслужават да се проучат". И добавя: "неминуемо бихме
спонсорирали
/разбирай
финансирали/
анкетни
изследвания,
завършващи с разрешаването на тези проблеми".
Немалко представители изразяват неудовлетвореност от факта,
че "данните им се предоставят сурови", че "кратките коментарии към
тях не са достатъчни", за да бъде полезен за тях информационният
продукт. Те желаят "да се правят задълбочени анализи на данните",
които "завършват с предложения за решаване на проблемите", или поне
с варианти и идеи за такива решения.
Преобладаващата част от потребителите желаят да получават не
само обобщените данни, нито само кратки коментарии към тях. Те
очакват много по-задълбочени научни анализи. Проблемът очевидно
заслужава много по-голямо внимание, отколкото това се прави сега. Той
касае не само възможностите за разширяване "пазара" на тези продукти,
но и нещо много по-важно - осигуряване и утвърждаване доверието на
потребителя към анкетните изследвания в бъдеще. От друга страна,
цитираните изказвания показват, че понякога от анкетното изследване
потребителят очаква много повече, отколкото е реално възможно. Едва
ли може да има място за удовлетворяване на изисквания от рода на
посочените по-горе, за "абсолютна" сигурност и достоверност. Или
решаване проблемите на фирмата само чрез информационния продукт
на анкетното изследване.
Главният извод от изложеното дотук е, че потребителите на
информационния продукт на анкетните изследвания свързват тази
специфична услуга преди всичко с непосредствените проблеми и задачи,
които те има да решават. Затова е естествена тяхната готовност да
заплащат само за онези анкетни изследвания, които могат да
подпомагат дейността им и да допринасят реална полза за успехите на
фирмата или организацията.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА КАКВО ИСКАТ И КАКВО СА СЪГЛАСНИ
ДА НАПРАВЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

1.

Видове изследвания, провеждани от изследователите.
Опит в провеждане на определен тип изследвания.

От получените отговори се вижда, че изследователските звена

провеждат

доста

разнообразни

изследвания.

Най-гол ям

брой

са

социологическите изследвания в строгия смисъл на думата, следвани от

маркетингови

изследвания,

изследвания

на

общественото

мнение

(демоскопски), аудиторни , рекламни, изследвания от типа "омнибус".
За Институт за социални и синдикални изследвания е характерно, че в

рамките на социологически изследвания извършва специални финансови
и икономически анализи по заявка на възложителя.
Трябва да се отбележи, че изследователските звена на бюджетна
издръжка и частните фирми се различават значително по общата
организация

на

работата

си

и

съответно

по

броя

и

вида

на

изследванията. Така например ИССИ, двете лаборатории при СУ
извършват по две-три изследвания годишно, но за сметка на това те са с
по-голям обхват и с по-разширен анализ на информацията от тях. В

НЦИОМ работата е малко по-различна - поради спецификата на

института изследванията са предимно с демоскопски характер, а се

правят и маркетингови проучвания по специална поръчка. Поради това
броят на техните изследвания е значителен. Особено е положението и
при Института по социология. Тук общият брой на изследванията е
също

значителен,

но

той

всъщност

се

разпределя

по

отделни

изследователски групи, като на всяка група се падат по едно-две крупни
изследвания годишно. Трябва да се посочи, че и в Института по
социология в последните години броят, съставът и тематиката на

изследователските групи се менят, както е в другите изследвани
институции. В Института се извършват преди всичко социологически
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изследвания и изследвания на общественото мнение със социологически

анализ (а не просто демоскопски).

При частните фирми положението е коренно различно. Те правят

извънредно голям брой разнообразни по вид и тематика изследвания понякога по две-три на седмица. "Рекордът" тук се държи от ВВ88 Галъп Интернешънъл със

100 -

Интернешънъл е известен
общественото

150 изследвания годишно. Галъп

преди всичко с изследванията си на

(демоскопски),

мнение

рекламни

и

маркетингови

изследвания. Те единствени от всички изследвани звена провеждат
панелни изследвания. Повечето изследвания на частните фирми са

маркетингови, аудиторни и демоскопски. Някои от тях провеждат и по-

специални изследвания като експертни (Агора 22), социално-културни
профили

на градове( НОЕМА - Стандарт).

Фирмата Сова 5 се

специализира в омнибусни изследвания - 10 за 1993 г. Особен е случаят

с фирма Маркетинг Консулт, която се специализира не толкова в

извършване на анкетни изследвания, колкото в даване на консултации
по тях.
Що се отнася до опита на изследователския екип на звената не

личи особено много някакво рязко деление на това какво вършат и
какво точно могат или предпочитат да вършат. Голямо значение има

това, което възложителите им искат и могат да платят. Все пак това,

което е посочено, може да се оцени така:

за предпочитане са

социологическите изследвания, следвани от аудиторни, демоскопски,
маркетингови

и други изследвания, като например - политическо

поведение

поведение,
политически

елити,

на

вземане

гласоподавателите,
на

управленчески

изследвания

на

и

пр.

решения

Последните се провеждат значително по-рядко от първите.

2.

Обхват на изследванията.

Обхватът на изследванията е твърде зависим от цената, на която
се извършват те. Поради това преобладават местните и регионални
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изследвания, както и тези на отделни институции, а националните са

значително по-малко. Както трябва да се очаква, най-голям брой
национални по мащаб изследвания се извършват от Института по

социология и другите звена на бюджетна издръжка, а от частните
фирми най-голям брой национални по мащаб изследвания се провеждат

от НОЕМА.
3.

Постоянни или непостоянни възложители; видове
договори; сътрудничество с дадени организации.

Общо взето организациите (фирмите) са си осигурили до голяма

степен (почти всички) постоянни възложители, което ги задържа на
"повърхността".

При

това някои

институции

имат само

по един

постоянен възложител - Лабораториите в СУ , НЦИОМ, а други работят
с множество постоянни възложители - до 20 при ВВ88. Също така доста
разнообразни са и случайните възложители и случайните поръчки.

Предимно с непостоянни възложители работят ИССИ и Институтът по
социология. Повечето от изследователските звена предпочитат обаче да
работят с постоянен възложител по различни съображения, които

разглеждаме по-подробно по-долу.
Преобладаващият вид договор, който сключват възложители и

изпълнители,

е за изпълнение на конкретна задача с определен

(фиксиран) срок. Много рядко се сключват договори с постоянен
възложител

за

определено

време.

Прави

впечатление,

твърде

неравномерно разпределение на договорите (постоянни и непостоянни)

по отделните звена. Някои от тях са претрупани с поръчки и дори се
принуждават да отказват договори (например ЦИД), а други, например

Лабораторията

за

проучване

на

общественото

мнение

при

СУ

"Св.Климент Охридски", се оплакват, че дори и постоянният им
възложител не им предоставя поръчки. Редица особено частни фирми

все повече се свързват с постоянни възложители от чужбина.
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По отношение на сътрудничеството трябва да се каже, че засега
то е слабо застъпено. Някои институции имат частично сътрудничество

с Института по социология, Националния статистически институт и
някои звена от чужбина, преди всичко по въпроси от методически
характер и по въпроси на извадката. Работи се и по чужди методики, а

също и чрез използване на една и съща анкетьорска мрежа.
Вид на услугата и представени на възложителя

4.

резултати. Наличие или отсъствие на определени

изисквания към резултатите от страна на възложителя.
Тези

въпроси

са по-подробно развити

от респондентите и

представляват интерес. За някои изследователски звена възложителите
настояват да им се изпълняват изискванията,

при други случаи

изследователите сами дават предложения за това, което би било найдобре за възложителите.

Услугите,
изследване,

като

които

преобладават

методиката

на

са

цялостно

регистрацията

е

комплексно

преди

всичко

стандартно или стандартизирано интервю с анкетьор, като много често
се прилага телефонно интервю. Провеждат се също интервюта с фокус

групи,

понякога

панелни

изследвания

и

омнибус.

Някои

звена

извършват само теренна работа( Агора 22), а други - само анализ на

данни, събрани от други звена (ИССИ, Маркетинг-Консулт). Повечето
респонденти твърдят, че са в състояние да извършват всякакъв вид
услуги, свързани с анкетни изследвания. Всичко зависи в крайна сметка
от финансовите възможности на възложителя.

Резултатите, които се представят на възложителя, зависят от
клаузите на договора, а също така и от вида на извършената услуга или

услуги,

свързани

с

анкетни

изследвания.

По-голямата

част

от

резултатите представляват доклад с цифрови данни и анализи, и по-

рядко с препоръки от управленски характер.

Някои възложители

предпочитат да им се предостави само информацията във вид на данни,
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а анализа си го правят сами, поради спецификата на изследването. Така

например

Агора 22 понякога представя доклад без нито една дума

анализ, а само цифров материал. При маркетинговите изследвания се
представят резултати във вид на кратък тезисен анализ и с графики и

таблици. (

Сова

5).

За

работата

с

фокусни

групи

се

изисква

задължително анализ с препоръки, виждания, тенденции , условия в

страната, каква е конкуренцията (ЦИД). Друг начин на представяне на
резултатите е във вид на устни консултации, където в много поразгърнат вид се представят резултатите, които се базират на данни от
предишни изследвания. ( НЦИОМ, Маркетинг-консулт). Трети вид
представяне е в средствата за масова информация - телевизията и

вестниците - кратък коментар и графики (НЦИОМ,ВВ88 - Галъп

Интернешънъл, МВМО, НОЕМА Стандарт, Агора 22 и др.) Публикуват
се в печата и по-проблемни статии с данни и резултати от анкетни
изследвания на отделни сътрудници ( например на Института по
социология,

НЦИОМ,

ИССИ

).

Според

представителя

на

Галъп

Интернешънъл няма правило за представяне на крайния продукт.

От какво зависи организирането на

5.

даден тип изследване?
Като че ли като че ли много не се набляга на този въпрос. Но
всички без изключение посочват, а това е и вярно, че организирането на

дадено изследване зависи най-напред от финансовите възможности на

възложителя и второ - от възможностите на изследователския екип.
Повечето изследователски екипи са в състояние, според отговорите на

ръководителите, да извършват всякакъв вид услуги, свързани с анкетни
изследвания, а също така и всякакъв вид изследвания. Фактически
изследваните от нас звена не са правели и не правят в периода 1992 1993

г.

само демографски

изследвания

и

държавно-статистически

анкети. По отношение на възможностите на наличните изследователски

екипи

има

някои

нюанси.Например,

при

наличие на

определени
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възможности някои организации могат да си позволят да вземат външни
консултанти, технически и други сътрудници на договор за изпълнение
на определена задача и с определен срок, а други не са в състояние да
си позволят това и разчитат само на собствени сили. Но всичко това

отново зависи преди всичко от финансирането - външно и собствено.
6.

Конкуренцията през погледа на изследователите.

Относно конкуренцията може да се каже, че всички респонденти

са се сблъсквали с нея и всички имат интересни виждания.

Преобладаващата част респонденти казват, че има конкуренция.
В стремежа всеки да "хване" колкото се може повече изследвания,

понякога се стига и до сблъскване - по-силният често взема превес.
Като казваме "по-силния" разбираме, че в момента е или по-популярен

или има

по "щедри" възложители. Ръководителят на ВВ88 - Галъп

Интернешънъл твърди категорично, че всъщност няма конкуренция, а се

ширел непрофесионализъм. От АГОРА 22 пък казват, че нямало
конкуренция, но явно си противоречат, тъй като по-нататък се твърди,

че

ако

има

Представител

конкуренция
на

Агора-22

-

това

привежда

е

качествената

един

пример

конкуренция.

с

популярна

изследователска фирма, която твърди, че при проведено в София и

публикувано телефонно интервю са открити 24 привърженици на ДПС
за един ден. Според техния опит обаче на 600 души анкетирани в

София обикновено се открива един привърженик на ДПС. Следователно
може да се твърди, че цитираната фирма работи недобросъвестно, с

което хвърля сянка и върху резултатите, получени от други звена.
Цитират се и други случаи, при които се хвърля съмнение в доброто
качество на публикуваните резултати от анкетни изследвания, с което
се губи доверието към тях, и това води към намаляване на поръчките от

страна на потенциалните възложители. Друг тип нелоялна конкуренция

се цитира от респондентите по отношение на цените. Някои фирми си

позволяват при предлагане на оферти да дават твърде занижени цени на
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изследвания, при което всички потенциални изследователи след това
губят. Но в някои случаи конкуренцията е полезна, защото ако има
някой, който те конкурира малко по-качествено може би и ти ще си

свършиш работата .

Тук трябва да се отбележи, че някои от изследваните фирми се
смятат извън конкуренцията, поради спецификата на своята дейност или

тематика. Така например Маркетинг- Консулт смята ,че тяхната

дейност е извън всяка конкуренция, тъй като те предпочитат да не се
занимават непосредствено с анкетни изследвания. Поради тематиката

която разглеждат, извън конкуренцията се смятат лабораториите при

СУ и ИССИ, като евентуално за конкурент допускат единствено
Института по социология. На свой ред Институтът може да се смята

извън конкуренцията и поради характера на дейността си, и поради

преобладаващия тип изследвания ( главно социологически) ,и поради
големите си изследователски възможности, с които превъзхожда всички

останали. Друг е въпросът как и дали на практика се използват напълно
тези възможности.

7.

Предпочитания към определени възложители.

Отговорите на респондентите тук са твърде разнообразни. Около
една трета от тях твърдят , че нямат определени предпочитания към
даден възложител. Останалите имат предпочитания, като някои са

твърде неопределени.

Така например в ВВ88 предпочитат просто един коректни

клиенти и добри партньори. Други предпочитат възложители, които

отпускат достатъчно средства за изследването, без други особени
изисквания, търсят се и възложители, които осигуряват творческа

свобода на изследователите.Някои изследователи (НЦИОМ, Агора 22)
определено не желаят да се обвързват с поръчки, които имат ясно

изразени политически характеристики. В Агора 22 предпочитат да
работят с частни фирми заради бюрокрацията на държавните. Обратно,
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в ПНИЛ за политически изследвания, както и някои изследователски
групи от Института по социология предпочитат държавната субсидия

или работа с държавни институции поради фундаменталния характер на
техните проучвания. Предпочитанията в ИССИ са към институции,

занимаващи се с индустриални отношения от международен характер,
като се цитират ФАР и МОТ. Техните предпочитания се базират на
това, че са финансово изгодни и продуктът, който изискват, отговаря на

на

възможностите

изследователя.

В

Маркетинг-Консулт

търсят

организации с определен профил, които се нуждаят от информация за

България, без значение дали са частни или държавни.
Особен случай представлява НЦИОМ, който има определен
постоянен възложител - Народното събрание и рядко са в състояние да

приемат други поръчки.
Предпочитания към определен вид изследвания.

8.

От отговорите на респондентите не може да се извлече някакво

преобладаващо отношение към даден тип изследване. Почти половината

от

тях

не

изразяват

определени

предпочитания

към

даден

тип

изследване. Дори в едно звено се твърди,че могат да правят всякакъв
вид изследвания, стига да има кой да ги финансира. В Института по

социология

мненията

наполовина.

Едните

на изследваните

не

изразяват

ръководители

предпочитания

разделени

са

към

даден

вид

изсследвания, а от тези, които имат предпочитания, двама определено

към социологическите фундаментални

са насочени

другите

съображенията

на

неопределени.

Извън

за

техните

изследвания,

социологическите

предпочитания
предпочитат

се

Института

изследвания,

следвани

от

са

а

доста

най-много

маркетинговите,

аудиторните и демоскопски изследвания. Интересно е твърдението на
ръководителя

на

Галъп

Интернешънъл,

изследвания,

при

които

човек

оригинален

е

ръководителят

може

на

да

че
се

предпочита
самообучи".

Маркетинг-Консулт,

"

нови

Отново
който

в
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перспектива смята съвсем да се откаже от провеждане на собствени
анкетни изследвания, а да използва лоялни партньори за набиране на
необходимата им информация. А най-търсените изследвания според

повечето респонденти си остават маркетинговите. Интересно мнение

изказва

ръководителката

на

НОЕМА

-

според

Стандарт,

която

"демоскопските са най-малко търсени, въпреки че изглежда обратното.

Социалните са много търсени, но трудно реализуеми от гледна точка на

бюджетното

осигуряване.

би

Може

най-търсени

са

аудиторните

изсведвания, те са най-динамични." По-нататък и тя изказва общото
мнение за маркетинговите изследвания.

Така достигаме до въпроса за рентабилността на отделните

видове услуги, свързани с анкетни изследванияАИ.
9.

Рентабилност на анкетните изследвания

Тук е интересно, че отговорите са много малко. Възможно е този
факт да е свързан с общата неохота на респондентите да говорят по

финансови

въпроси,

свързани

с

анкетни

изследвания.

Едно

от

изказаните мнения е, че най-рентабилни са изследванията, които могат
да обслужват повече клиенти, т.е., които са комбинирани и дават

анализи, иновации и изводи във връзка с развитието. Рентабилни са

тези изследвания, които имат някакъв краен практически резултат и
обслужват нечии чисто практически интереси. С други думи, найрентабилни

са

комплексните

изследвания.

респондент

Друг

конкретизира, че най-рентабилни са маркетинговите изследвания.
Що се отнася до допълнителните услуги, които могат да се

извършват

от

изследователите,

най-интересни

ни

се

струват

предложенията на ПНИЛ за политически изследвания, които могат да

извършват бързо събиране на информация с минимален екип

и

минимални средства ( за 4 дни събират 2000 анкетни карти).
В лабораторията има и създадена специална технология за

политологически

изследвания.

В

Лабораторията

за

проучване

на
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общественото

мнение

на

разработването

развитие

и

теоретични

модели

предлагат

студентите

на

конкретни

за

анкетни

изследвания.

В Галъп Интернешънъл правят тестване на продукти. НОЕМА
предлага нова методика за изследване на радиоаудиторията. Институтът

по социология също може да предложи за общо ползване найразнообразни методики за различни видове анкетни изследвания, готови

въпросници,

извадки,

за контрол

на качеството на получаваната

информация и за ефективността на анкетни изследвания. Тук трябва да
се прибавят и тематичните възможности на изследователските звена при

Института, а по-конкретно - виждания за очаквани резултати, свързани
с функциите на даден правителствен орган; програма за популяризиране

на

научните

коригиране

знания;

на

възможността за

програмата

заетостта;

за

в

движение

и

въпроси,

свързани

с

оценяване

фондациите; и редица други. Така че проблемът опира до възможността

за размяна на информация както между изследователските звена, така и

между изпълнители и възложители, за да може да се избира по-голям

набор от услуги.
10. Перспективи на пазара според изследователите.

Общото отношение към

пазара

на анкетни

изследвания е

оптимистично. Повечето респонденти твърдят, че той или се разширява,

макар и бавно, или ще се разширява тепърва в бъдеще. Има и съвсем

оптимистични мнения, според които пазарът ще се разширява бързо.

Очаква се бум особено в маркетинговите проучвания с възможностите за
разрастване на частния бизнес. Твърди се, че съществува интерес и към

други видове проучвания с по-социологически характер. Смята се, че

има перспективи и за изследвания с интердисциплинарен характер.
Някои респонденти пък смятат, че бъдещето е на специализираните
изследвания и изследователски звена, което ще намали нелоялната
конкуренция

и

по

този

начин

ще

разшири

възможностите

на
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изследователите да предлагат своите способности и продукти. Други
респонденти са по-песимистично настроени. За едни пазарът е в
стагнация или пък извънредно стеснен поради ограничените финансови

възможности както на възложители, така и на изпълнители. На пазара
влияе също и доверието към качеството на предоставяната информация.

Зависимост се очертава също и от тематиката на предлаганите анкетни

изследвания. Една възможност за разширяването на пазара на анкетни

изследвания

е

по-широкото

използване

на

информацията

на

изследванията от различните звена от други звена( т.нар.вторичен
анализ на информацията).
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ГЛАВА ПЕТА.

СЪВПАДАТ ИЛИ СЕ РАЗМИНАВАТ
ОЧАКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

И ЖЕЛАНИЯТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

1. Стабилност на връзката възложител/изследовател.

Най-напред трябва да се отбележи, че от гледна точка на тази
връзка, както личи от резултатите на изследването, отразени в предните

глави, не може са се очертаят хомогенни групи, както изследователи,
така и възложители. Съществуват възложители,които разполагата със

собствени

звена за анкетни

дружества),

с

постоянни

изследвания

изследователски

(банки,

групи

застрахователни

(предимно

някои

вестници като "Стандарт", "Континент", "Труд" и др. възложители), но
също и възложители, които нито разполагат с постоянни свои звена за

анкетни изследвания, нито работят с постоянни изпълнители по договор.
За тези различни типове звена връзката възложител/изпълнител е

различна.Все пак това, което обединява всички възложители е, че биха
предпочели един постоянен партньор - изпълнител.
Стабилността на

връзката има стратегически и тактически

следствия. Едно стратегическо следствие е преди всичко, че това не

само позволява, но дори изисква специализиране на привързаните
изследователски звена в определен тип анкетни изследвания според
изискванията и нуждите на възложителя. Една такава специализация би

намалила конкуренцията между звена, изпълняващи по принцип едни и
същи видове анкетни изследвания. Тази специализация на свой ред води

до

стандартизиране

на

методиката

и

организацията

на

анкетни

изследвания, а също и на обработката и анализа на данните и по този

начин би се намалило времетраенето на АИ и евентуално неговата цена.
Тактическите следствия са пълно изясняване на желанията на

възложителя

и

приспособяването към тях

на

изпълнителите

при

конкретните изследвания и по този начин би се подобрило качеството на

информацията от анкетни изследвания.
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Специализацията на изследователските звена би могла също да
съдействува за тяхното сътрудничество, когато е необходимо да се

провежда

по

искане

на

възложителя

изследване

извън

стандартното.Това сътрудничество, според отговорите на възложители и

изпълнители, би могло да има най-разнообразни проявления. Например,

използване на една и съща анкетьорска мрежа(най-разпространено
засега); включване в "омнибус" по определени поводи; прилагане на

методологически и методически модели, разработени от едно звено, в
други; купуване и продаване (размяна) на информация на реципрочни

начала; спонсориране на изследвания извън "собственото" звено и мн.др.
Някои възложители са склонни да се кооперират при определени случаи

за провеждане на по-мащабни изследвания, от които те всички биха
имали конкретна полза.
Отношението

към

специализацията,

конкуренцията

и

сътрудничеството, са също различни. Специализацията изглежда желана

от възложителите, за да им е по-лесно да избират нужния им
изпълнител. При изследователите работата е по-сложна. Например един

иска да се специализира преди всичко като консултант("Маркетинг-

консулт"), друг да предоставя само информация ("Агора 22"), трети само анализи и препоръки( Институт за социални и синдикални
изследвания). Т.е. специализацията на възложителите, особено тези,

които разполагат със собствени изследователски звена или поддържат
постоянни връзки с изследователите, се отнася преди всичко за типа

анкетно изследване, а за изпълнителите - преди всичко до типа на
подаваната информация или на крайния резултат. Някои изпълнителски

звена, които се занимават с фундаментални изследвания или смятат, че

разполагат с повече всестранно подготвени специалисти, не биха искали
да се специализират нито в даден тип изследване, нито в даден тип
резултат. Това се отнася преди всичко до двете лаборатории от СУ

"Св.Кл.Охридски”, до Института по социология, Центъра за изследване
на демокрацията, Маркетинг-консулт и др.
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Отношението към конкуренцията общо взето е двойствено. От
една страна възложителите като че ли са склонни да поддържат идеята
за конкуренция, но по-скоро като съревнование на идеи и методики, а

не като състезание на цени, както е засега, според преобладаващото

мнение

интервюираните.

на

Състезанието на

определено е

цени

неприятно на възложителите, привеждат се и примери за нелоялна

конкуренция, неизпълнение на обещания, а също и снижаване на
качествата на информацията от анкетни изследвания. Подобни примери
се привеждат и от редица изпълнители. За някои звена, например двете

банки, "Маркетинг-консулт", конкуренцията е без значение, макар и по

различни

Двете

причини.

банки

поне

засега

тясно

правят

специализирани изследвания като при това се стремят да запазват
професионалната и търговска тайна, така че при тях конкуренция

просто не може да има. Ръководителят на "Маркетинг-консулт" пък,
смята, че тяхната дейност по принцип стои извън конкуренцията, тъй

като се стремят към производство на специфичен продукт. Все пак

повечето интервюирани смятат, че в настоящите условия не може да се
говори за истинска конкуренция, а че е необходимо регламентиране на
взаимоотношенията между отделните изследователски звена и засега

има място за всички на пазара.

Най-тънък е въпросът за сътрудничеството. От една страна,

възложителите

смятат

в

преобладаващата

си

част,

че

поради

спецификата на тяхната дейност едно сътрудничество между тях е
просто невъзможно

(банките,

вестниците). Особено категоричен е

представителят на в-к. "Континент". По-склонни към сътрудничество са

застрахователните дружества, но само по определени въпроси от общ
интерес,

при

които

биха

били

например

необходими

анкетни

изследвания от национален мащаб или международни сравнителни
изследвания.

Изследователите

са

по-склонни

към

сътрудничество,

особено с Института по социология. Но и тук се изказват мнения, че

преди

всичко

би

трябвало

по

някакъв

начин,

евентуално

чрез
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Социологическата асоциация или чрез Инициатива на Института да се

регламентират до известна степен, която да не засяга независимостта на

отделните изследователски звена, техните взаимоотношения, преди

всичко в областта на използване на анкетьорската мрежа, за избягване
на ненужно дублиране или повтаряне на изследвания, за предпазване на

терена от изхабяване и други важни технически въпроси. По-горе вече

обърнахме внимание, че някои звена (Лабораториите на СУ, Институтът
по социални и синдикални изследвания) са готови да предоставят готови

методически и организационни решения за анкетни изследвания, които

да се използват от други звена. Подобни мнения се изказват и от Галъп
Интернешънъл, Маркетинг-консулт. Така че място за сътрудничество

има и вероятно Институтът по социология би трябвало да подеме
инициатива в това направление.

От

на

прегледа

изказаните

и

мнения

съображения

на

интервюираните възложители и изпълнители може да се заключи, че

въпреки вербално изявената благосклонност на едните към другите

звена съществува определено разминаване в желанията и стремежите на

едните

и

другите,

което

прави

връзката

възложител/изпълнител

достатъчно нестабилна. Тук трябва да прибавим изразената от повечето
интервюирани липса на предпочитание към определен възложител,

изпълнител,

респективно

с

редки

изключения.

Банките

и

застрахователните дружества, а също и някои вестници (напр. "Дума" и
"Демокрация")

понякога

изразяват

известни

предпочитания

към

Института по социология, често се споменават, особено от вестниците,

Галъп Интернешънъл и МВМП. Звената за фундаментални изследвания
пък (Лабораториите при СУ, Институтът по социология) се оплакват от

липса

на

възложители,

дори

и

от

организиращите

ги

звена

(Университетът, Академията на науките) да не говорим за органите на

управление на различни равнища. Това силно затруднява една тяхна
евентуална

стратегия,

включително

в

областта

изследвания и в частност на анкетни изследвания.

на

емпиричните
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2. Финансовите условия - фактор за връзката
възложител/изпълнител
Един

от

основните

моменти

на

взаимоотношението

възложител/изпълнител, особено при сегашната доста неопределена и

нерегламентирана ситуация, представляват финансовите условия за
провеждане на анкетни изследвания.

Интересно е, че на думи повечето интервюирани възложители

твърдят, че финасовите условия не са толкова съществени при избора на

изпълнител. Особено категоричен в това отношение е представителят на

в-к "Труд", който твърди, че тъй като Изд. "Труд" е печелившо
предприятие, те са в състояние да финансират всякакви изследвания,

разбира се, с оглед на техните интереси. По-предпазливи са естествено
представителите на банките и застрахователните дружества, но и те

твърдят, че избора, който правят, не зависи много от финансовите
условия на изпълнителя. Обаче по-нататък се оказва, че всъщност

средствата, които са склонни да отпуснат възложителите, се различават
значително от евентуалните искания на изследователите. Например
банките са склонни да отпуснат средства от размера на 10-20 000 лв. за
изследване,

докато

изпълнителите

(например

Лабораторията

по

политически изследвания към СУ) оценяват едно изследване средно на
около 100 000 лв. От недостиг на средства за изследванията се оплакват

и редица представители на изследователски звена от Института по
социология. Така, че тук разминаването е особено важно.

Разбира се, би трябвало да се вземе предвид, че всъщност

разминаването, което привидно изглежда от финансов характер, се
отнася

до

типологията

на

анкетни

изследвания.

Банките

и

застрахователните дружества, както става ясно от предните глави,
извършват твърде специализирани изследвания с твърде ограничен брой

наблюдения и брой въпроси в анкетната карта а също със стандартна
или стандартизирана методика. Недоволните звена пък имат предвид
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преди всичко социологически и политологически изследвания в голям

мащаб и със стратегически и прогностични цели. Те изискват по-голям
брой наблюдения и понякога голям по обем въпросник, а също сложна,

често уникална методика, което естествено оскъпява изследването.
Звената, които работят именно по стандартни и стандартизирани
методики

или пък се стремят главно към консултантска дейност

(Маркетинг-консулт)

имат

по-малко

проблеми

финансово

във

отношение. И все пак отново трябва да се отбележи разминаването
между желанията на възложители и изпълнители във този толкова
важен въпрос - финансовото обезречаване на анкени изследвания.

Въпреки оптимистичните твърдения на възложители и изпълнители

финансовите проблеми си остават сериозен задържащ фактор на
развитието на анкетни изследвания у нас.

Важността на финансовия въпрос при анкетни изследвания се
подчертава и от изявеното нежелание на голяма част от интервюираните

да отговарят въобще или да отговарят неохотно на въпросите, свързани
с него - цената на анкетни изследвания, финансовата страна на
договорите и пр. Някои се "оправдават" с фирмена тайна, други - с
некомпетентност, трети направо заявяват, че няма да отговарят на тези

въпроси. Впрочем, това се отнася преди всичко до частните възложители

и изпълнителски звена, но именно те предимно ще създават и развиват
пазарните отношения и в тази обществена област. Доколкото може да се

съди от подтекста на изказаните отговори, положението в близко бъдеще
не се очаква много да се промени. Това само засилва направения в
предния параграф извод.

3. Други фактори за връзката възложител/изследовател

Други

фактори,

които

произтичат

от

отговорите

на

интервюираните, и заслужават разглеждане, това са: активност на
изследователите

при

предлагане

на

услуги,

свързани

с

анкетни

изследвания, търсене на възложители; активността на възложителите
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при търсене на услуги от анкетни

изследвания и на съответни

изпълнители; съвпадение и разминаване при търсенето и предлагането

на даден вид услуги, свързани с анкетни изследвания; готовност на

възложителите за спонсориране на анкетни изследвания. От простото
изброяване на тези фактори може да се види тяхната тясна обвързаност

с финансовите проблеми на анкетни изследвания - именно те определят

стратегията (доколкото е възможна в днешните условия) и тактиката на
търсенето и предлагането на услуги, свързани с анкетни изследвания.
3.1. Активност на изследователите

Тук е налице разнообразие на действие на отделните звена. Найразпространената практика е звената да се свързват непосредствено с

дадени възложители (потенциални) и да им предлагат услугите си. При
наличие на няколко конкуриращи се звена обикновено се избират тези,

които предлагат най-евтини анкетни изследвания. Според Маркетинг-

консулт тук съществува една скрита система от лични връзки, която има
най-голямо значение за избора на възложителя. Съдържателната страна

на работата има по-малко значение. Разбира се, вземат се предвид
изискванията на възложителя по отношение на обема на работата и

вида на крайния резултат.

Други

звена,

които имат

повече

или

по-малко

постоянни

възложители, естествено проявяват пасивност и очакват заявки. В
подобно състояние се намират и звената на бюджетна издръжка, между

тях Институтът по социология, които могат да участват и го правят
наистина, единствено и конкурсите, обявени от Министерството на
образованието и науката. Впрочем и тук също е вероятно да действа

системата от лични връзки (имаме предвид и Института за социални и

синдикални

проучвания,

а

и

Лабораториите

при

СУ

"Климент

Охридски") за получаване на поръчки за изследване от различни

възложители - чуждестранни, национални, държавни и частни.
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Най-активни са няколко изследователски звена, които са и найпопулярни сред публиката и възложителите. На първо място това е

ВВ88 - Галъп Интернешънъл, МВМП (не включено в изследването),
"Агора-22". Активна е в търсене на клиенти (възложители) и фирмата

"Сова 5", предимно в областта на маркетинговите изследвания. Найпасивни, не по тяхна вина, са Лабораториите при СУ "Св.Климент

Охридски". Те твърдят, че напоследък не получават заявки дори от

Университета, а опитите на една от тях да се включат в специални
изследвания на младежта са се оказали неуспешни. Трябва да се

отбележи

мнението

на

представителя

на

"Агора-22",

че

няма

изследователи, а в момента "има повече клиенти, отколкото може да се

открие изследовател".
По-особен

е

случая

с

Маркетинг-консулт.

Там

разпитата

предимно на чуждестранни поръчки и съзнателно не търсят настойчиво

поръчки от страната. Предпочитат специализирани заявки от определен

тип. Също така съзнателно не търси много поръчки НЦИОМ, а
предпочита да работи предимно с основния си заявител - Народното

събрание.

Предимно

на чуждестранни

поръчки

разчита

и

Галъп-

интернешънъл.
Звената на бюджетна издръжка са на мнение, което и ние

споделяме, че т.нар. фундаментални изследвания, както и цялостната

научно-теоретична дейност около изследванията трябва да се субсидира
от държавата както е в развитите страни. Особено много се разчита на
политиката на Министерството на образованието инауката - това се

поддържа и от ръководителите на изследователски групи от Института
по социология, от Лабораториите към СУ, от НЦИОМ, от Института за

социални и синдикални изследвания.
И така, частните или по-точно недържавните звена, които са на
самостоятелно финансиране, са поставени в момента в значително

благоприятно

положение от бюджетните.

Те са

и

по-активни

в

договарянето с най-разнообразни възложители, приемат много поръчки,
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могат да си позволят понякога дори да отказват (НЦИОМ). Така те
проявяват реална пазарна активност, за разлика от бюджетните звена.

3.2. Каква е пък активността на възложителите?
Те, естествено, са по принцип в благоприятно състояние спрямо
анкетни изследвания, тъй като тяхното провеждане или непровеждане

не е от жизнено значение за възложителите. Те съвсем определено

предпочитат и на практика работят предимно с постоянен изпълнител,
поради вече неколкократно изтъквани съображения - тук и в предните

глави. Представителят на Балканбанк заявява, че работят с Галъп
Интернешънъл и МВМО, при което инициативата за провеждане на
анкетни изследвания излиза от изследователите, а не от банката.

Тук

може

да

се

разграничи

поведението

на

банките

и

застрахователните дружества и това на вестниците. Първите обикновено

заемат пасивна позиция и чакат заявки за анкетни изследвания от
страна

При

изследователите.

на

това

има

известна

разлика

в

пасивността на тези, които са провеждали или провеждат анкетни

изследвания в момента на изследването, и тези, които не са провеждали
анкетни изследвания. По своя инициатива са провеждали анкетни

изследвания ЗД "Булстрад" и ЗД "Орел" и ЗД "БГ-План", като първата

сътрудничи постоянно с една частна фирма: "Рацио-ЕЛ", втората - с
Института по социология, третата - с "НОЕМА". ЗД "Гранит-кооп"
провежда

анкетни

изследователско

изследвания

звено,

но

е

изключително

получавало

със

собственото

поръчки

и

заявки

си

за

изследвания от различни изследователски групи. ДЗИ също разчита

предимно на заявки отвън, но се е обръщала с предложения за анкетни
изследвания

към

Института по социология

и друго

"независимо"

изследователско звено.

Организациите от този тип, които не са провеждали анкетни
изследвания, се отнасят с предпазливост към предложенията, които са
получили за провеждане на такива изследвания. Някои от тях биха се
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насочили

за

социология,

анкетни
други

не

изследвания
изказват

към

направо

определени

Института

предпочитания

по
към

изпълнител, стига той да не иска много пари и да "гарантира"

качеството на предлаганата информация. Кредитбанк пък би искала да

си изгради собствена изследователска структура, която да провежда
тясно специализирани анкетни изследвания, от интерес за банката.
Засега те изказват предпочитания към частни фирми, като "по-гъвкави,

по-експедитивни и предлагат до голяма степен по-евтини услуги".

Вестниците проявяват
работата

с

възложителите.

значително
При

това

по-висока

те

също

активност
предпочитат

при

да

сътрудничат с определена фирма, така че всеки голям вестник работи с
една изследователска група. По "необвързан" е само вестник "Труд", от

вестниците, които са провеждали анкетни изследвания по собствена или
външна инициатива. Двата вестника, които не провеждат свои АИ, са
"Дума" и "Демокрация". При първия, поради особените условия, в които

работи (попада под ударите на закона за конфискация на имуществото
на казионните организации до

10.XI. 1989 г.)

не смятат нито да

изграждат свое звено за провеждане на анкетни изследвания, нито да

спонсорират такова,

но биха публикували материали, свързани с

анкетни изследвания, които представляват интерес за читателите за
вестника. Вестник "Демокрация" има звено за връзка с организации,
които провеждат анкетни изследвания, свързва се с една фирма за

анкетни изследвания и е получил предложения за анкетни изследвания

от определени лица, свързани с Института по социология, които е
приел. Те също са склонни да публикуват материали, свързани с

анкетни изследвания, които да представляват интерес за неговите
читатели.
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3.3. Видове услуги и информация,
които се търсят и предлагат.

И

тук

отговорите

при

на

интервюираните

потенциални

възложители и изследователи съществува забележимо разминаване и

разномислие. Преди всичко различни са изискванията на възложителите
- банки и застрахователни дружества, от една страна и вестниците - от
друга. Различията са както по отношение на проблемите, които биха
могли да се изучават с помощта на анкетни изследвания, така и

видовете на услуги, предпочитани от възложителите.

Желанията

отношение на
маркетингови

на

и

банките

на анкетни

проблематиката
проучвания,

дружества

застрахователните

сегментация

на

изследвания
пазара,

по

включват:

потенционални

клиенти, проучвания на резултатите от рекламната дейност и ефекта на

рекламата. По-задълбочени проучвания изискват темите: доверие на
възложителите, движението на акциите, проучвания (специализирани)

на клиентите.

По отношение на конкретните услуги споменатите

институции биха искали попълване на техните специфични справочници
- една твърде специфична услуга; изводи от цифров материал; анализ
на

данните.

Интересно

е

да

се

отбележи,

че

банките

и

зестрахователните дружества категорично8 твърдят, че резултатите от

анкетни изследвания са им необходими за вземане на управленски
решения. Но те не искат препоръки и решения отвън. Желанието им е

те самите да ги правят, въз основа на получените данни и техният

първоначален анализ от страна на изследователите. Именно затова те се
стремят да изграждат свои изследователски звена за провеждане на

анкетни изследвания, за да може да си спестяват средствата за набиране
и анализа на необходимата им информация.
При вестниците се забелязва значително разнообразие във вида

на

желаните

от

тях

анкетни

изследвания.

По

отношение

на

проблематиката се изказват желания за задълбочени социологически и
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политологически изследвания, макар че веднага се прави уговорката за

тяхната прекомерно висока цена; търсят се прогнози и дългосрочни
изследвания, демоскопски изследвания, сондажи (в-ците "Демокрация",
"Труд",

"24

часа"),

маркетингови

изследвания

и

изследване

на

аудиторията (което за вестниците е един вид маркетиг, т.е. изследване
на пазара на вестници) - частните вестници; вестник "Демокрация"

(като маркетинговите и аудиторните изследвания са свързани с нуждите

на самия вестник), то останалите (социологически) анкетни изследвания
са насочени преди всичко към интересите на читателите. Поради тази

причина видът на информацията от разните видове желани анкетни

изследвания е различен. Докато за маркетинговите и аудиторните
изследвания възложителите поставят известни ограничения във вида на
подаваната

информация,

подобни

на

тези

на

банките

и

застрахователните дружества - предимно данни и анализ на данните, а

решенията те биха искали да вземат сами, то по отношение на услугите,
свързани с публикации във вестниците, се дава значително по-голяма

свобода на избор на изследователите.

Вестниците са склонни да

публикуват както само данни от анкетни изследвания във вид на

таблици и графики, така също и анализ на тези данни, само анализи на
данни, само данни без коментар, социологически /политологически/

коментари и прогнози, проблемни статии / с ограничен обем/ по

интересуващи

читателската

публика

въпроси.

От

отговорите

на

интервюираните вестникари следва, че всъщност вестниците са склонни
да

поръчват

специално преди

всичко

маркетингови

и

аудиторни

изследвания, а за другия тип предпочитат да ползват получената от
други изследвания - не непременно свързани с тях или поръчани от тях
/като поръчките все пак не се изключват, особено по отношение на

анкетните изследвания на общесвеното мнение по определен въпрос/ по

най-разнообразни начини. Така изследванията, свързани с управленски

решения, при вестниците отиват на заден план. На преден план са тези,
които са свързани с интересите на читателите. Впрочем ясно е, че
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интересът на читателя определя и аудиторияат, и маркетинга, и ефека
от рекламата на печатните издания. Така че различияааа и желанията

на двата типа възложители произтичат от спецификата на тяхната

дейност.
При изследователите желани са преди всичко фундаментални
социологически

аудиторни,

изследвания,

политологичеески

и

изследвания

маркетингови,

от

демоскопски,

омнибус.

типа

Някои

представители на изследователски звена смятат, че най-рентабилни са

именно маркеинговите изследвания. Изказват се , обаче, мнения, че
засега

изследователите

не

са

достатъчно

подготвени

за

такива

изследвания.
Желани са също така експериментални изследвания /Галъп
Интернешънъл/.

Маркетинг-консулт смята,

че тяхната

сила

е

в

консултантските услуги, при които провеждането на самостоятелни
анкетни изследвания не е необходимо.

Предпочитаните от изследователите услуги включват: доклади с
анализи, доклади с цифри - без интерпретация, предложения за

управленчески решения и други решения.
Както

се

са

изследователи

вижда,

в

допирните

областта

точки

аудитерните,

на

възложители

и

маркетинговите

и

между

демоскопските изследвания. Именно такива изследвания са най-склонни

да поръчват възложителите. Що се отнася до по-фундаменталните
социологически,

изследвания,

политологически

експерименталните

и

изследвания

социално-икономически

-

тук

главно

се

разминават интересите на възложители и изпълнители. От една страна,
те са на първо място сред желанията на изпълнителите, желани са също

така и от средствата за информация, обаче последните пък не са

склонни да дават пари за тези изследвания. Още по-далеч от тях стоят
"паралиите"-възложители - банките и застрахователните дружества. И
тук именно допираме до последния разглеждан от нас фактор за
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връзката

именно,

а

възлоожител/ изпълнител,

готовността

за

спонсориране на анкетни изследвания.
3.4. Готовност за спонсориране на анкетни изследвания.

Въпросът за готовността за спонсориране на анкетни изследвания
според нас е много важен. От една страна, тази готовност или

неготовност за спонсориране е един макар и непряк показател за

отношението на потенциалните възложители към анкетните изследвания

и

евентуално

към

техните

изпълнители,

а

донякъде

и

към

обществознанието изобщо. От друга стрна, той е отново тясно свързан с

въпроса за финансовите възможности на потенциалните възложители в
настоящите условия.

От отговорите на интервюираните представители на различните

организации и средства за масова информация се вижда, че тук няма
особени различия по отношениее на готовността къъм спонсорство при

двата типа институции. От десетте застрахователни дружества и две

банки само две организации (Булстрад и Гранит-Кооп) заявяват ,че ще

спонсорират анкетни изследвания, като първото дори твърди, че ще го

прави "при всички случаи". Дружество "България" направо отказва
спонсорство. От шестте вестника също два ("Труд" и "Стандарт")

заявят, че спонсорират и ще спонсорират анкетни изследвания. Вестник
"Континент" отказва "на този етап", а от вестник "Дума" твърдят, че
"нямат право на спонсорство". В ДЗИ, вестник "Демокрация" и вестник
"24 часа" този въпрос е оставен на компетенцията на ръководството.

Останалите

институции

твърдят,

че

биха

спонсорирали

анкетни

изследвания, само ако има пряка полза за тях или са свързани с техни

интереси. Следователно, въпросът за спонсорството не е утешителен за
изследователите.

истинското

Тук би

спонсорство

трябвало да се забележи,

не

предполага

конкретен

че

всъщност

ентерес

на

спонсориращата организация спрямо дадено анкетно изследване. И

тогава въпросът със спонсорството става още по-неприятен. Едно от
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обясненията за това положение се дава от представителя на Кредитбанк,
който

твърди,

че

сегашното

законодателство

стимулира

не

спонсорството, тъй като не освобождава спонсора от данъци и така
дадените финансови средства се удвояват за него - веднъж като дадени
безвъзмездно на изследователя и втори път като облагаеми с данък.
Втората съществена причина е, че и тези организации, които са готови

да спонсорират изследвания, всъщност не разполагат с твърде много
средства за това, с изключение може би на вестник "Труд".
Интересното в случая е, че въпросът за спонсорството като че ли

вълнува

изследователските звена

повече

отколкото

частните

изследователски

на

фирми.

издръжка,

бюджетна

Изключение

прави

НЦИОМ, където смятат, че са дори претоварени с поръчки поне за тази

година.

В контекста на казаното дотук бихме искали да се спрем на
отношението

към

възложителите.

пазара

на

Отношението

анкетни
на

изследвания

изследователите

от страна

на

пазара

на

към

анкетните изследвания е разгледано по-горе, в предната глава.
4. Перспективи на пазара според възложителите.
Перспективите на пазара на анкетни изследвания според всички

на

организации

-

възложители,

интервюирани

представители

оптимистични.

Всички те без изключение смятата,

са

че анкетните

изследвания са важни и необходими както за тяхната непосредствена

дейност, така и от интерес на техните клиенти или читатели. Обаче на

фона на изказаните от тях конкретни съображения за възможностие за
отделяне на средства за анкетни изследвания или спонсорство, те

изглеждат някак абстрактни добри пожелания. С други думи, пазарът
според възложителите изглежда така: "нека изследователите да си

правят изследванията, а ние с удоволсвие ще ползваме събраната от тях

информация, анализи и коментари!" И тук съществува разминаване с
по-реалистичените виждания на изпълнителите (вж. гл.4). В този
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смисъл въпросът с пазара на анкетните изследвания остава неразрешен.

Все пак добре е, че поне на думи потенциалните възложители изглеждат
заинтересувани от провеждането на анкетни изследвания.

Основният извод, който са налага от разглежданите тук въпроси
е, че засега връзката възложител/изпълнител е не особено тясна.

Налице

разминаване

е

между

и

желанията

предпочитанията

на

възложители и изпълнители. Възложителите предпочитат преди всичко
малки изследвания по силите на един или малка група изследователи по

тясноспециализирана проблематика, свързана с непосредствената им
дейност.

допирни

Единствените

са

възложители

изследванията

точки
на

между

общественото

изследователи
мнение

или

и
от

маркетингов тип, където, обаче, същесвува определена неяснота сред

възложителите, а и сред някои изпълнители особено за тяхната

методология и краен продукт. Някои изпълнители са на мнение, че
възложителите "не знаят какво точно искат", а от друга страна, че
изпълнителите не са съвсем позготвени за такива изследвания и "се
шири непрофесионализъм". Съществува и известна неудовлетвореност у
възложителите от качеството на информацията, която им се предоставя.

При

всички

случаи

остават

неизползвани

другите

големи

възможности на изследователските звена в областта на другите типове
изследвания и видове изследователски услуги - непример консултантска,
прогностична и др. подобна дейност. Поради недостига на средства

остават на заден план строго социологическите и политологическите

изследвания
национален

с

по-задълбочен

мащаб

и

с

характер

условия

за

и

по-широк,

повтаряне,

напр.

предимно
панелни

изследвания, фокусни групи и пр. Още малко де търсят методики,
модели, технологии. Това особено засяга държавно издържаните звена -

лабораториите

при

СУ

"Св.

Климент

Охридски",

Института

по

социология, Института за социални и синдикални изследвания, НЦИОМ

и др. При това те са лишени от възможността за рекламират своите
възможности, както по отношение на проблематиката, така и на
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видовете услуги и изследвания, с изключениее може би на НЦИОМ.

Силно ораничени са и възможностите за публикуване на продукта от

анкетните изследвания във вида, желан от изследоваетлите (а не от
вестниците,

радиото

и

телевизията,

с

изключение

може

би

на

вестниците "Култура", "Век 21", "Литературен вестник" и някои други,
който пък са вън от обсега на настоящето изследване).

При това засега възложителите се въздържат от спонсорство или

пък са готови да предоставят на изследователите твърде ограничени
финансови средства. Това прави перспективите за един пазар на
информация и изследователски услуги, свързани с анкетни изследвания,

доста мъгляви. Отделни изследователски звена не са сигурни дали
въобще ще оцелеят в близко бъдеще. Неясна е и перспективата на

звената на бюджетна издръжка в това отношение. Така че те са лишени
и от възможността да изграждат по-дългосрочна стратегия

в областта

на анкетни изследвания. Много се разчита на помощта на националния

фонд "Научни изследвания" на МОН.

Все пак, ако се погледне оптимистично на нещата, а и ако се
послушат идеите на възложителите на пазара, с тяхното икономическо
укрепване, с развитието на демократичните процеси в страната ее
възможно да се разшири търсенето на анкетни изследвания, особено със

социален характер в общия смисъл на думата. Тогава вероятно ще
дойдат и спонсорството, благоприятствано от закона, и разширяването

на търсенето на различни специализирани и нестандартни услуги

свързани с анкетни изследвания.

Трябва също да се добави, че извън обсега на настоящето
изследване са останали такива мощни потенциални възложители на
анкетни

изследвания

като държавните

учреждения

(Президенство,

министерства, комитети и пр.), синдикати, политически организации,

радио, телевизия. Техните мнения върху АИ вероятно биха разширили и

променили към по-оптимистична картината, която понастоящем се
разкрива пред нас.

95

ГЛАВА ШЕСТА. БЛИЗКАТА ПЕРСПЕКТИВА НА АНКЕТНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ В СТРАНАТА
1. Разминаването.

В предходните части на настоящата разработка бяха третирани
подробно много от проблемите, свързани с "разминаването" между
реалните

възможности

на

анкетните

за

повишаване

и тяхното

практическо

изследвания

ефективността на управленските дейности

използване, между очакванията на потребителите и онова, което им

предлагат звената и изследователските екипи като крайни продукти от
анкетните изследвания, между ограничените финансови възможности и
необходимостта от заплащане реалната цена на провежданите анкети.

Затова тук те няма да се повтарят и да се коментират подробно. Ще се

опитаме да акцентираме само върху основните аспекти, проблеми и
противоречия при функциониране и развитие на взаимоотношенията
между производителите и потребителите на този специфичен продукт.
Анализът на данните от анкетата, както и на досегашния практически

опит у нас и в чужбина, дава основание да се говори за известно

"разминаване" в няколко направления.

На фона на безпорният напредък през последните няколко

години в използването на анкетните изследвания, има и основания да се
твърди, че е налице разминаване между реалните им възможности за
повишаване

ефективността на

практическо

използване.

управленските

Отчасти

то

се

решения

изразява

във

и

тяхното

все

още

ограниченото използване на анкетните изследвания за осветляване и
решаване на много от проблемите на отделните фирми, организации и

др. институции.

Както бе подчертано при анализа на данните, ограниченията
засягат тематиката, обхвата по отношение на изследваните съвкупности,

повтаряемостта на изследванията и други аспекти. Пряка последица от
това е, че много важни проблеми и страни от дейностите в обществото
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на всички управленски нива остават недостатъчно изследвани. Като
такава трябва да се разглежда и обстоятелството, че сега най-честите,
ако не и единствените съвкупности, които стават обект на изследване от
страна на отделните фирми и организации са техните реални или

потенциални потребители. Рядко /по-скоро като изключение/ такъв
обект стават заетите лица, т.е. съставът на фирмите-потребители.

Причината за това състояние на нещата едва ли трябва да се
търси в приоритетното подреждане на проблемите и потребностите от

анкетни изследвания, или в ограничените финансови средства. Пореално е да се допусне, че истинската причина най-вероятно се крие в

недостатъчното
управлението

познаване

може

да

или
има

недооценяване

като

изследва

на
/и

ползата,

не

която

еднократно/

вижданията, оценките, мненията и идеите на персонала във фирмата

или организацията - например висококвалифицираните, за всички

работещи или за специфични категории от тях, за "тесни места" в
дейността на системата и др. И ако при представителите на фирмите и

организациите най-често това неоправдано тясно виждане се свързва с

недооценяване богатите възможности и разностранните функции на

анкетните изследвания, за изследователските екипи и специализираните
звена подобно подценяване трудно може да намери оправдание.
За известно разминаване може да се говори и по отношение на

очакванията и реалните ефекти от използване на информационните

продукти на анкетните изследвания. В случая се имат предвид само
анкетните изследвания с практико-приложна насоченост. Анализът на
данните от проведените интервюта с потребителите говори красноречиво

за това.
За

разлика

от

традицията

за

безвъзмездното

или

почти

безвъзмездно предлагане на продуктите от анкетните изследвания у нас,

сега на тези продукти трябва да се гледа като на всички останали стоки
и услуги, които са предмет на покупко-продажба. Ще подчертаем, че

специфичният характер на разглеждания научен продукт не е основание
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проблемът за предлагането да се третира по-различно от предлагането

на другите стоки и услуги. За популяризиране полезността на стоките и
услугите в пазарните отношения широко се използва рекламата. Няма

особени основания тук нещата да не се третират принципно по същия

начин, като се държи сметка и за тяхната специфика. Не е логично да
се поддържа предположението, че полезността на един сравнително нов

за потребителите продукт, какъвто е информационният продукт от
анкетните изследвания, се разбира и приема от самосебе си. Напротив,

потенциалните потребители на продуктите от анкетните изследвания се
нуждаят от много повече информация за ползата, която те могат да
извлекат от тях, отколкото това се е правило и се прави сега.

Може да се говори и за разминаване до някаква степен между

новите изисквания за разширяване и обогатяване на методологическите
и методически подходи при провеждането и обработката и анализа на
информацията с онова, което се предлага на практика. В повечето

случаи е налице едно традиционно използване на утвърдилите се

подходи и методи, на модели на извадки и на насоки, в които се
осъществява анализа на данните от анкетните изследвания. Новите
пазарни условия обаче налагат промяна, включване и на други, широко

използвани по света методи, модели на извадки и др.
Известно е, че по установените традиции и опит на Института по
социология,

предимства досега се даваха главно на моделите на

представителните извадки. Това влияеше и върху избора на моделите на
другите изследователски екипи и звена. Традицията продължава и сега

и в нея няма нищо лошо. Лошото започва, когато на извадките с
непредставителен характер започва да се гледа с предубеждение. Затова
много от тях, безспорно полезни, се прилагат в практиката по-скоро

като изключения. За отбелязване е, че изключенията се появяват найчесто

при

частните

специализирани

фирми

и

самостоятелни

изследователски екипи. Те като че по-леко се ориентират в изменените

условия и по-бързо се адаптират към новите изисквания на практиката.
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Непредставителните извадки се налагат от изискванията, свързани със
задоволяване на едни или други специфични потребности. Например

много

потребители

предпочитат

бързината

на

получаване

на

резултатите при демоскопски и други изследвания пред изискванията за
представителност. За това говорят налагащите се и у нас телефонни
интервюта, квотни извадки, извадки по достъпност на единиците и др.
Ограничеността на финансовите средства на фирмите и организациите
също налага промени в моделите и методите на изследванията. Много от

бъдещите и настоящи клиенти са готови да се задоволяват с резултати,
които нямат представителен характер, но дават по-бързи и евтини

информационни продукти. Или с изследвания, в които не се използват

статистическият подход и неговите методи. Всичко това не означава, че
трябва да се сложи знак на равенство между представителните и

непредставителните анкетни изследвания. Или че вторите трябва да
изместят първите. То е само сигнал, че не бива да се подценяват и
пренебрегват и другите типове и модели на извадки, както и другите

методи.Стига те да осигуряват полезни, макар само в определени
граници научни продукти. В този смисъл непредставителните извадки

имат своето място в анкетните изследвания. И може би по-често те
трябва да се свързват с такива, които имат приложен характер.
Практиката безспорно се нуждае от тях. И както се вижда, те се

включват вече активно в подходите на много изследователски звена и
екипи.

2. Тенденции и перспективи.
Резултатите от анализа на събраната информация разкриват
основните
изследвания
изводи

тенденции

главно с

от тях

бяха

и

перспективи

в

развитието

практико-приложна
подробно третирани

насоченост.

в

анкетните

на

Обобщените

отделните

части

на

разработката. Те съдържат в себе си и перспективите и проблемите в
тази област. За да не ги повтаряме отново, тук се ограничаваме само до
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най-съществените. Накратко резюмирани те се свеждат главно до
следното.

Първо, налице е безспорна и трайна тенденция на нарастване

потребностите от научните продуктии на анкетните изследвания. До

неотдавна те се концентрираха главно около социологическите и
демоскопските. Свързваха се предимно с интересите на държавните

институции и политическите партии и движения. Днес от тези продукти
все повече се интересуват отделни фирми, организации от областта на

производството

и

търговията,

екипи

управленските

на

различни

регионални образувания и др.
Забележителното е, че в голяма степен управленските структури
са убедени във възможностите на информационните продукти

от

анкетните изследвания при осветляване и решаване на собствените им

проблеми. В това няма нищо изненадващо. По-скоро изненадващото е,
че до неотдавна те се използваха спорадично и резултатите от тях не

винаги се свързваха с непосредствените задачи и проблеми на фирмите.
Има всички основания да вярваме, че в близкото бъдеще тенденцията за
още по-широко търсене на тези научни продукти ще се развива и

утвърждава.

Това се

потребителите,

но

и

отнася
особено

не само до
до

разширяване

обогатяване

на

кръга

тематиката

на

и

периодичната повтаряемост на провеждането им в практиката.

Второ, обстоятелството, че все пак реалните потребности от
такива продукти се осъзнават ясно не от всички заинтересовани и не в
пълния им обем предопределя задачата да се работи в посока на

разкриване

потенциалните потребители

и бъдещи

контрагенти

на

броя

на

специализираните изследователски звена и екипи.
Трето,

предполага

се

също,

че

с

нарастване

потребителите и установяване на регулярни договорни отношения ще се

налагат все по-завишени изисквания към качествата на предлаганите
информационни продукти от анкетните изследвания. Има основание да

се допуска, че за непродължителен период от време претенциите на
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ще

потребителя

се

свързват

не

само

с

представителността

и

достоверността на събираната иформация, но и с по-нататъшното
задълбочаване на нейния анализ. Много потребители сигурно ще се

ориентират и към решаване на конкретните им проблеми. Вероятно това

ще принуди изследователските екипи да преминат от представяне на

сурови

данни

и

описание

на

картината

към

/ситуацията/

по-

задълбочено изследване и оценка на факторните влияния и към

разкриване на тенденциите в развитието. Все по-чести ще се окажат
исканията чрез информационните продукти да се дават и научно

обосновани прогностични предвиждания. Даже да се търсят новаторски

идеи и варианти за оптимални решения на проблемите.
Четвърто, всичко това ще наложи да се разгърне методична

работа по развитие и повишаване адаптивността и ефективността

на

технологичните подходи и методики на анкетните изследвания.
Пето, очаква се заедно с разгръщане на свободните пазарни

отношения, непрекъснато да нараства и броят на изследователските
звена и екипи, които се занимават с тази специфична дейност. Вероятно

в бъдеще ще се наложи тенденцията на по-бързо нарастване броя на
частните фирми и екипи - нещо, което се потвърждава и от практиката
у нас през последните две-три години.

Шесто, очаква се още, звената и изследователските екипи да

работят

в

условия

на

непрестанно

засилваща

се

конкуренция.

Нормалното би било да се развива лоялната конкуренция между
екипите и звената, но това не изключва и нелоялни прояви в отделни

случаи. Такива, за съжаление, се срещат и сега. За създаването на

нормална обстановка и спазване изискванията на свободната лоялна

конкуренция се налага да се отдели внимание върху бъдещото правно
регулиране на взаимоотношенията. Надеждата и очакванията са да се

повишава

изследователската

активност

в

разглежданата

област

и

качеството на предлаганите информационни продукти, а следователно и

повишена социална и
изследвания в страната.

икономическа

ефективност

от

анкетните
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изводи, обобщения и заключения бяха правени въз основа на

резултатите от проведеното изследване и техния анализ. Тук ще се
спрем само на най-съществените и

общи

заключения,

и

изводи

произтичащи пряко от резултатите на настоящото изследване. Накратко
те се свеждат до следното:

Първо, може да се твърди, че задачите и целта на изследването
са осъществени успешно. Това се отнася преди всичко до задачите по:

оценка

измененията

на

обществената

дейност

при

анкетните

изследвания в държавния, академичния и частния сектори; установяване

потребностите на възложителите на анкетни изследвания относно вида
на

търсените

продукти

от

тези

изследвания;

оценките

и

предпочитанията им за тях; установяване на вижданията и преценките

на изследователите относно вида на предлаганите продукти, техните
желания и предпочитания; оценка на съответствието между търсенето и

предлагането на анкетни изследвания и услуги, свързани с тях в

практиката; очертаване на възможните стратегии на бъдещото развитие
на анкетните изследвания.

Второ, в изследването бяха заложени няколко основни хипотези.
Ще изтъкнем,че повечето от тях се потвърдиха или поне събраната
информация не е в противоречие с тях.

В резултат от изследването се очерта в общи линии практиката
на анкетните изследвания в България. Тя би могла да се характеризира

по следния начин:
- популярността на анкетните изследвания нараства, за което

свидетелствува големият брой изследвания, проведени в наблюдавания
период ( 1992 - 1993 г.). Този факт може да се обясни с потребността от

специфичния
инструмент

информационен

продукт от такива

главно за абстрактно и

изследвания.

От

познание

на

идеологизирано

обществото, те все повече се превръщат в средство за постигане на
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конкретни практико-приложни цели на различни социални субекти.

Заедно с това

беше

констатирано,

че

от

потребността

анкетни

изследвания и услуги, свързани с тях, не е осъзната напълно и не от
всички потребители на такива продукти. Това от своя страна води до
стесняване на обхвата на потребителите, ограничения в тематиката,

изследователските обекти

предмети

и

изследвания,

анкетните

на

методите на извадката и регистрацията, вида на услугите, свързани с
изследванията.

Провеждат

се

демоскопски,

главно

аудиторни

и

маркетингови изследвания, като се пренебрегва възможността анкетните

изследвания да се използват за решаване на много повече задачи.
Забелязва

се

тенденция

към

специализиране

на

изследователските звена в определени типове изследвания, поради
стремежа им да се свързват с постоянни възложители, които им възлагат
стандартни

задачи.

Същевременно

ограниченията

в

типа

на

провежданите изследвания води до тяхното дублиране, до възникване на

конкуренция, която не винаги е лоялна. Засега конкуренцията е
конкуренция не толкова на идеи и методики, колкото на финансови

оферти.

В практиката на анкетните изследвания се прокрадва виждането,
че специфичният им информационен продукт би трябвало да бъде

предмет на покупко-продажба, както всяка друга стока или услуга. Това
виждане е вече израз на навлизането на пазарни отношения и в тази

сфера. Потребителите (възложителите) все повече изискват качество

срещу парите си. От своя страна изследователите, предлагащи своята

"стока", освен добро заплащане, изискват и творческа свобода, което е
фактор за осигуряване на исканото високо качество.
Друг важен извод от изследването е, че липсата на финансови
средства

у

повечето

от

възложителите

е

задържащ

фактор

за

разгръщане на пазара на анкетните изследвания. Налице е значително
разминаване между финансовите възможности на потребителите и
цената на продуктите от изследванията. Липсва законова основа, която
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да стимулира потенциалните потребители да влагат средства в анкетни
изследвания, въпреки че те декларират потребност от такива. Така

оптимистичните заявления на повечето потребители и изследователи за

възможностите от разширяване на пазара на анкетни изследвания и
дори бум на някои от тях остават неподплатени.

Използваният при настоящото изследване подход позволи да се

съпоставят

вижданията

на

двата

субекта

на

взаимоотношението

потребител/изпълнител по повод на анкетните изследвания.

Това

сравнение очерта съвпаденията и разминаванията в тези виждания,
мнения и оценки за практиката и функциите на анкетните изследвания

в нашата страна. Това изследване е първо по рода си и поставя само
началото на изследвания с такъв характер. Както показват резултатите,

те могат да бъдат много полезни за развитието на методологията и
методиката на анкетните изследвания, а също и за усъвършенствуване

на практиката на тези изследвания.

