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ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН 

 

                                                                                   РЕЦЕНЗИЯ 

От чл.-кор. проф. дсн Атанас Цветанов Атанасов 

За научните трудове на доцент Емилия Евгениева Ченгелова от Института за изследване на 

обществата и знанието  при БАН, представени по конкурса за заемане на академичната длъжност 

„професор” по научната специалност Социология,професионално направление 3.1. – едно място за 

нуждите на Центъра за емпирични изследвания на ИООЗ при БАН, обявен в Държавен вестник бр. 

108 от 30.12.2014 г. и Протокол №1 ,т.9 от 26.02.2015 г. на Научния съвет на ИООЗ. 

           Основание за представяне на рецензията е участие в научното жури по конкурс за 

академичната длъжност „професор” съгласно заповед № РД 09-86 от 27.02.2015 г. на директора на 

Института за изследване на обществата и знанието при БАН. 

            1. Общо описание на представените материали 

             Доц. Емилия Ченгелова се представя в конкурса със значителна продукция. В списъка на 

трудовете общо са посочени 88 заглавия, които прецизно са подредени в следните групи: а/ в 

периода след придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” – 16 

заглавия/5 монографии и 11 статии/, б/ в периода на придобиване на научната степен дсн – 32 

заглавия/11 монографии и 21 статии/, в/ в периода  на придобиване на академичната длъжност 

„доцент” – 35 заглавия/9 монографии, 16 статии и 10 аналитични доклади за държавни институции 

и други организации/, г/ в периода на придобиване на ОНС „доктор” – 5 заглавия/2 статии и 2 

доклада в сборници/. Като цяло научната продукция включва 25 монографични разработки, 50 

статии в научни списания и сборници и 13 доклади с научен характер. От друг аспект трудовете 

изглеждат така: 52 са индивидуални/5 монографии и 47 статии/ и 36 в съавторство/11 монографии, 

3 статии и 19 доклади/ Има издадена 1 монография в саъвторство , 2 индивидуални статии  и 3 

аналитични доклади  за държавни институции на английски език. 

               В конкурса доц. Е. Ченгелова участва с публикациите, излезли в периода след придобиване 

на научната степен „дсн”. Тук искам да отбележа, че три от посочените монографии имат повечето 

характер на аналитични доклади върху неформалната икономика, с които се отчита изпълнението 

на дейностите по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, осъществяван 

от Асоциация на индустриалния капитал в България с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на 

човешките ресурси” на Европейския социален фонд на ЕС. 

                2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическа дейност на 

кандидата 

                 Доц. Е. Ченгелова е завършила бакалавърска степен „социология” в Киевски държавен 

университет, гр. Киев, Украйна през 1986 г. След това продължава в същия университет обучението 

си в магистърска степен, което завършва със защитена магистратура на тема „Проблеми на 
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осигуряването на достоверност на емпиричната информация при социологическите  изследвания” 

през 1987 г. 

                 След завършване на висшето си образование започва докторантура в Института по 

социология при БАН и през 1994 г. успешно защитава докторска дисертация за получаване на ОНС 

„доктор по социология” на тема: Взаимодействието „анкетьор – изследвано лице” при 

стандартизираното интервю /методологически и методически аспекти/. 

                 През 2013 г. успешно защитава дисертационен труд за присъждане на научната степен 

„доктор на социологическите науки” на тема: Холистичен подход за изграждане на методология за 

емпирично изследване на „Икономиката в сянка”. 

                  През 2007 г. се хабилитира за доцент в Института по социология и досега работи в 

преобразувания Институт за изследване на обществата и знанието при БАН. Извършва 

изследователска работа в бившата секция „Методология и методика на емпиричните 

социологически изследвания”, сега преименувана в Център за емпирични социални изследвания. 

                  Изследователските търсения на доц. Е. Ченгелова първоначално са насочени в областта 

на методологията и методиката на емпиричните социологичиски изследвания и по-конкретно 

върху теоретичните и методологически аспекти и познавателни процеси при ЕСИ – подходи, 

методи, организация на изследванията, подготовка на анкетьори, проблеми на тяхното 

мотивиране за работа на терена и др. 

                   През последните години доц. Е. Ченгелова работи активно в едно ново за нея 

направление – диагностика, ограничавне и превенция на неформалната икономика. Тук прави 

успешен опит да пренесе и вложи уменията си  относно методологията и методиката на ЕСИ за 

изследване на неформалните икономически дейности, означени като „Икономика в сянка”. Чрез 

избрания от нея т.н. холистичен подход тя подрежда привидно противоречащите си „късчета” 

емпирична информация в система от емпирични данни, позволяващи цялостната социологическа 

реконструкция на „Икономиката в сянка”. С научните си постижения в това направление доц. Е. 

Ченгелова участва в конкурса за академичната длъжност „професор”. 

                      Освен изследователската дейност, доц. Е. Ченгелова има и широка експертна и 

консултантска дейност с множество експертизи и аналитични доклади за Министерството на труда 

и социалната политика, Камарата на строителите в България, Асоциацията на индустриалния 

капитал в България и др. 

                       Владее руски, английски и сърбохърватски езици. 

                       3. Учебна дейност на кандидата 

                       Доц. Е. Ченгелова  е чела и продължава да чете лекции в различни университети след 

1988 г. досега. В УНСС чете лекции и води упражнения на бакалаври и магистри по дисциплините 

„Икономическа социология”, „Качествени методи в социологията”, „Електорални изследвания”, в 

СУ „Св. Климент Охридски” по дисциплината „Изследователски методи в социологията”, във 
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Военна академия „Г.С. Раковски” по дисциплината „Емпирични изследвания на общественото 

мнение”. 

                        Все още няма обучение на докторанти. 

                        4. Научни постижения на кандидата 

                         При оценката на научните постижения  имам придвид публикациите, представени в 

конкурса след придобиване на научната степен „дсн” /5 монографии и 11 статии/, тъй като за 

другите публикации са направени съответните оценки и са получени научните признания. Една от 

монографиите и десет от статиите са свързани с изследванията на кандидата в областта на 

„икономиката в сянка”, а друга от монографиите и една статия в областта на методологията и 

методиката на ЕСИ. Както посочих по-горе, три от представените за монографии публикации по 

същество са аналитични доклади, които имат по-скоро административно-отчетен характер и до 

известна степен научно-приложно значение. Те съдържат определени теоретични и 

методологични „зрънца и парченца”, които по-късно са включени в основната монографична 

разработка „Икономика в сянка” 

                         Посочените статии във втория раздел на списъка с публикациите по същество 

представляват резултати, съдържащи се в посочената монография. Чрез тях доц. Е. Ченгелова 

предварително е оповестила на научната общност резултатите от изследванията си в областта на 

икономиката в сянка, които по-късно систематизирано и логически обвързано е включила в 

основната си монографична разработка. Същото може да се каже и за изследванията й в другото 

направление – методология и методика на ЕСИ. 

                         Научните постижения на кандидата съдържат както новост за науката /изграденият 

холистичен подход като обща парадигмална перспектива и съвкупност от научни принципи, 

методики и изследователски процедури за изследване на икономиката в сянка/, така и 

обогатяване на съществуващите знания в областта на методологията и методиката на ЕСИ. По-

конкретно и в обобщен вид научните приноси, според мен, излеждат така: 

                        –Осъществен е задълбочен и последователен анализ на теоретичните идеи за 

неформалните икономически дейности, от тяхното зараждане в началото на 70-те на миналия век 

до днес. На тази основа е направена систематизация на водещите концепции в две направления: 

а/ за обекта на изследването – икономиката в сянка и б/ методология на емпиричнитеизследвания 

на същия обект. Посочва се, че неформалните икономически дейности са универсално явление, 

характерно както за страните с високо и средно развити икономики, така и за такива със слабо 

развити икономики, включително и за страните в преход като България./Раздел първи, публ. 1, 

глава първа/. 

                          –На основата на проследения теоретичен и методологически опит на чуждестранни и 

български изследователи на неформалните икономически дейности е разработена и предложена 

концепция за същността и основните елементи на неформалната икономика. Като се отчита 

големия брой понятия /поне 25/, с които се обозначава един и същ обект на  изследване – 
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неформалните  икономикчески дейности, и се анализират 10-те най-често използвани понатия, се 

прави успешен опит да се изгради собствена дефиниция на неформалната икономика и се 

очертават нейните елементи /сегменти/, от които се приема за изследване най-значимия сегмент 

– икономиката в сянка./Раздел първи, публ. 1, парагр. 2/. 

                          –Извършен е критичен анализ на моделите за емпирично изследване на  

неформалните  икономически дейности в България през първото десетилетие на 21 век. 

Проследени са основните подходи за изследване на икономиката в сянка. На тази основа е 

обоснован и разработен теоретичен модел за емпирично изследване на икономиката в сянка, като 

е въведено понятието „холистичен подход”, с който се обозначава общата теоретико-

методологическа перспектива и системата от научни принципи и методологически подходи, с 

които се изгражда методологията за емпирично изследване на икономиката в сянка/Раздел първи, 

публ. 1, глава първа и втора,Раздел втори, публ. 1,6,8,9/. 

                           –Обоснована е изследователска стратегия и технология за емпирично изследване на 

икономиката в сянка. Дефинирана е система от социологически изследвания със съответни 

подходящи методи за набиране на първичната информация на терена, вътрешната организация на 

изследователския процес /в три изследователски цикли/, изследователски 

инструменти/въпросници/, програма за обработка и анализ на набраната първична информация и 

необходимите контролни действия за гарантиране на качеството на емпиричната информация. 

Същевременно са определени обектите /съвкупностите/, от които ще се получава емпиричната 

информация/Раздел първи, публ. 1, глава трета/.  

                          –Конструирана е система от емпирични индикатори, които служат като 

методологична основа за изграждане на изследователските инструменти за набиране на 

необходимата емпирична информация на терена. Системата  е структурирана в 5 съдържателни 

области, които са резултат от операционализацията на изследовотелските тези за причините, 

факторите, формите и механизмите на проявление на икономиката в сянка/Раздел първи, публ.1, 

глава трета/. 

                          –Очертани са пътищата за анализ на набраната съвкупна информация при 

количествените и качествените изследвания. При количествените изследвания са предложени 

шест резултативни центрове, спрямо които могат да се изследват съответни факторни влияния в 

зависимост от конкретно изследваната съвкупност /за работодателите, за работниците и 

служителите и за населението/. При качествените изследвания са дадени основни насоки за 

работа със съответните документи и количества текстове за извличане на необходимата 

информация/Раздел първи, публ.1, глава трета/. 

                          –Направени са анализи на актуалните измервания и основни тенденции в 

икономиката в сянка. Разкрит е конструктът „икономика в сянка” в структурата на общественото 

мнение /това са асоциациите и представите за икономиката в сянка при различни икономически 

дейности и по-конкретно за сивите практики при тези дейности//Раздел първи, публ. 1, глави 

четвърта и пета, Раздел втори, публ. 2,3,4,7,10/. 
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                         –В областта на методологията и методиката на емпиричните изследвания е 

предложено авторско схващане за разбиране на същностните различия спрямо методите за 

набиране на емпирична информация при ЕСИ, като се посочва, че те се „случват” в рамките на две 

принципно различни парадигмални подходи – позитивистката и феноменологичната социология. 

В това отношение са експлицирани критерии за сравнение на техните гносеологични и когнитивни 

особености/Раздел първи, публ. 2, глава 7, Раздел втори, публ. 5/. 

                        –На основата на задълбочен методологически и методически анализ са очертани 

познавателните възможности и ограничения на редица полезни за емпиричните изследвания 

методи за набиране на първична информация – стандартизирано интервю /персонално, с 

компютър и телефонно/, дълбочинно интервю, включено наблюдение и фокус-групова 

дискусия/Раздел първи, публ. 2, глави 8,9,10/. 

                         5. При колективни публикации – определяне на приноса на кандидата 

                         При колективните публикации участието на доц. Е. Ченгелова винаги е ясно 

определено. При колективните монографии тя участва с авторски глави, които са обозначени с 

нейното име.На тази основа лесно могат да се отграничат нейните научни приноси. 

                         6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната 

литература 

                          Приносите на доц. Е. Ченгелова имат значимост в две направления. Едното е 

развиване на теоретичното знание за икономиката в сянка и на методологията за нейното 

емпирично изследване, както и на методите за набиране на първична информация при 

социалните емпирични изследвания. Другото е обогатяване на практиката и социалното 

управление с препоръки и политики за ограничаване на сенчестите икономически дейности и 

създаване на заетост на населението с цел намаляване на уязвимите групи на пазара на труда. 

                          За значимостта на приносите може да се съди и от забелязаните цитирания на 

публикациите на кандидата. От дадената справка за цитиранията се вижда, че 77 изследователи са 

цитирали в български и чуждестранни публикации научните разработки на кандидата по 

проблемите на методологията и методите на емпиричните социологически и социални 

изследвания, както и по определени социални проблеми. Освен това в интернет ресурсите са 

достъпни още 236 цитирания на кандидата по темите за сивата икономика, задлъжнялостта на 

населението, влиянието на минималните осигурителни прагове върху неформалната икономика и 

др. Това прави доц. Е. Ченгелова разпознаваем изследовател в научното пространство, в което 

реализира изследователските си намерения. 

                             7. Критични бележки и препоръки 

                             Доц. Е. Ченгелова е ерудиран учен с дългогодишна научноизследователска работа, 

както и с богат образователно - педагогически опит. Има добър стил на изложение, което улеснява 

прочита и усвояването на нейните научни разработки. Поради това към представените трудове 

нямам значими критични бележки. Имам обаче една препоръка – тъй като от доста години е 
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хабилитиран изследовател и преподавател, а вече достига и най-високото равнище в 

професионалното си развитие, би било добре да приеме важната за добрия учен отговорност – да 

обучава докторанти, които да поемат пътя на науката и научните изследвания. 

                                 8. Лични впечатления за кандидата 

                                 Познавам доц. Е. Ченгелова от дълго време, когато започна доктурантура, а след 

това и работа в Института по социология. Винаги ме е впечатлявала нейната работоспособност, 

последователност, прецизност и умение да навлиза в дълбочина в изследваните проблеми. 

Проявява колегиално отношение към другите и възможности да работи в екип. Надявам се, че и в 

бъдеще ще покаже необходимата продуктивност, за да постига нови научни постижения. 

                                 9. Заключение 

                                 Оценката ми за научните трудове на доц. дсн Емилия Евгениева Ченгелова, 

участник в конкурса за академична длъжност „професор” в Центъра за емпирични изседвания на 

Института за изследване на обществата и знанието при БАН по научна специалност „Социология”, 

област на висше образование 3.Социални, стопански и правни  науки, професионално 

направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата е „положителна”. 

                                Предлагам на научното жури доц. дсн Емилия Евгениева Ченгелова да бъде  

избрана и да заеме академичната длъжност „професор”. 

 

             20.04.2015 г.                                                                 Рецензент: 

                София                                                          Чл.-кор. проф. дсн Атанас Атанасов 

                           

 

 

 

 


