
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2020

Основна научна област:

Обществени науки

№ на договор:

вх. № КП 06-Н 45/4

Начална дата на проекта и срок на договора:

36 месеца

Заглавие на проекта:

„Етнически и конфесионални специфики на изолирани общности при бедност и криза“

Базова организация:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Партньорски организации:

Няма

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Доц. д-р Илия Илиев

Общ размер на договореното финансиране:

112 000 лв. 
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Проектът ще изследва стратегии за справяне, специфични за различни етнически или етно-
конфесионални общности, които са се възродили или трансформирали при нарастващо 
обедяване или принудителна изолация през последните години. Работната хипотеза е, че 
свиването на пазара на труда и намалената мобилност водят до допълнително 
капсулиране на тези общности и прибягване до решения, които са различни за всяка от тях 
и се вписват в тяхната култура. Принудително ограничената мобилност, включително 
трансгранична, по време на карантинните мерки дава уникална възможност да се 
регистрират и анализират предоговаряне на отношенията между поколенията и гъвкавата 
адаптация на традиционни култури към променени условия.   
Ще бъдат изследвани три области – поминъци, включително земеделие и занаяти; 
семейни структури и взаимоотношения между поколенията, включително гледане на 
възрастни хора и деца; медицина и образование, включително здравно. 
Екипът ще тръгне с презумпцията, че тези решения, различни са всяка общност, са 
понякога по-ефикасни от подходите на държавни и общински институции, доколкото се 
вписват в културата на дадена общност, използват ограничените ресурси на домакинствата
по оптимален начин и членовете на семействата и общността понякога най-добре могат да
определят своите приоритети. Същевременно ще събираме данни и ще анализираме 
риска подобни стратегии за справяне да довеждат до допълнително капсулиране и 
маргинализиране на общността, или да са в ущърб на най-уязвимите нейни членове – 
например престарели хора, деца или млади жени. 
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ръководител на научния колектив

Доц. д-р Илия Илиев

Участници:

Божидар Ивайлов Първанов, докторант МУ

Васил Владимиров Балтаджиев, докторант МУ

Виолета Калинова Коцева-Попова, главен асистент доктор

Ивет Орлинова Фандъкова, доктор

Илиана Страхилова Страхилова, доктор МУ

Ирина Колева Колева, професор доктор

Кремена Кирилова Йорданова, главен асистент доктор МУ

Любомир Георгиев Кюмюрджиев, докторант МУ

Петя Стоянова Василева-Груева, главен асистент доктор 

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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