
                                      С Т А Н О В И Щ Е  

От проф. дсн Галин Петров Горнев, ИИОЗ - БАН за професионалните 

постижения на участниците в конкурса за академичната длъжност 

„професор“, обявен от ИИОЗ-БАН, шифър 05.11.01, Социология, 

професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за 

културата,  ДВ, бр. 108/30.12.2014 г.  

 

Eдинствен кандидат в конкурса за академичната длъжност 

„професор“ към ИИОЗ–БАН е доц. дсн Eмилия Евгениева Ченгелова, 

родена на 28 юни 1963 г. в София. През 1986 г. Емилия Ченгелова 

завършва с пълно отличие специалност "Приложна социология" в 

Философския факултет на Киевския Държавен Университет, а през 

1987 г. защитава магистратура на тема „Проблеми на осигуряването 

на достоверност  на емпирична информация при социологическите 

изследвания“. От 1994 г. до 2007 г. работи като н.с. III-I ст., а в 

периода 2007-2015 г. е ст.н.с. II ст. или доцент в Института по 

социология и (неговия правоприемник от 2010 г.) Института за 

изследване на обществата и знанието към БАН. Пак там тя 

придобива научните степени Доктор по Социология (1994 г.) и Доктор 

на Науките (2013 г.).  

 За рецензирания конкурс доц. дсн Емилия Ченгелова 

представя 15 публикации (14 на български и една на английски език), 

от които една самостоятелна и 4 монографии в съавторство, както и 

10 статии в академични издания, всичките публикувани у нас след 

получаването на научната степен доктор на науките. Освен това 

кандидатката в конкурса е преподавала на различни етапи от 

научната си кариера в Университета за национално и световно 



стопанство, в Софийския университет „Св.  Климент Охридски“ и в 

Военната академия „Г.С. Раковски“.  

Въпреки разнообразието на професионалните изяви на доц. 

Ченгелова, научно-изследователската дейност е тази, която 

безспорно заема доминиращо положение в професионалното и 

развитие. От своя страна, централни позиции в тази дейност 

имат интересите на Ченгелова към проблемите на т.н. „сива 

икономика“ или „икономиката в сянка“. Добре известно е, че 

феноменът на "икономиката в сянка" предизвиква повишен 

теоретичен и практически интерес, доколкото той се отнася до 

изплъзваща се от контрола на държавата и значителна по обема си 

икономическа активност, която играе немалка роля в процесите на 

икономическа модернизация. Затова самият избор на подобна тема 

е сполука, с която следва да поздравим доц. Ченгелова. При по-

нататъшното обсъждане на работата и постиженията и по темата 

ще се концентрирам върху неотдавна излязлата от печат 

монография "Икономика в сянка", която представлява своеобразна 

кулминация и квинтесенция на резултатите от усилията и като зрял 

учен.  

С оглед на целите, които доц. Ченгелова си поставя с  

монографията, избраната от нея логическа конструкция на този 

обширен (около 600 с.) труд изглежда напълно естествена: от едно 

изложение на еволюцията на най-влиятелните идеи в избраната 

област към основана върху тях програма за емпиричното 

изследване/измерване на "икономиката в сянка“ и възприемането и 

от общественото мнение. Едва ли има смисъл да проследявам 

детайлно перипетиите на това монографично изследване, още 

повече като се имат предвид ясно регламентираните ограничения 



върху обема на становището ми. Достатъчно е да се каже, че 

трудът е написан професионално, информирано и компетентно, с 

познаване на исторически променящите се социо-икономически 

парадигми, в това число на базисните теоретични идеи и техните 

оценъчни и измерителни импликации. Не липсват, разбира се, и 

неясноти, спорни положения, а може би и недоразумения. Във 

връзка с това бих искал да си изясня както позицията на авторката 

по един принципен за изследването и въпрос, така и причините за 

някои наукометрични разминавания.  

Ще започна с непредизвикващото възражения твърдение (с. 

36), изказано в историко-теоретичната част, че "Ако в началото на 

80-те съществуването на определен вид неформални дейности в 

високо развитите икономики се приема като несвойствено (за тях) ... 

то в първото десетилетие на 21 век изследователите са убедени в 

неизбежността на неформалността - като един от принципите на 

функциониране на съвременните икономики". Тук вече прозира 

основната теоретична дилема между по-ранния възглед, че 

наличието на сенчеста икономика е по принцип контра-продуктивно 

за икономическия напредък на обществата и съвременното 

схващане, че в определени граници то е в състояние да генерира 

здравословни и креативни техни отговори спрямо 

предизвикателствата на свръх-регулацията и/или глобализацията.  

При по-внимателно вникване в тези две теоретични позиции 

можем да забележим, че съвременният възглед за "икономиката в 

сянка" не е диаметрална противоположност на предшестващия го, а 

по-скоро го включва в едно по-широко разбиране. В тази нова 

перспектива "икономиката в сянка" се превръща в нещо по-сложно, 

където икономически контрапродуктивните практики съжителстват с 

практики от конструктивно/иновативен тип, които съдействат за 



адаптацията на националната икономика към променящата се 

глобална среда. Тук се натрапва даже между-дисциплинарна 

аналогия с променящите се медицински схващания за ролята на 

холестерола в функционирането на човешкия организъм: от 

разбирането за неговата принципна вредност към разграничението 

между лош и добър холестерол и свързаното с това различно 

медикаментозно третиране. Но е налице и съществена разлика: ако 

медицината със сигурност разполага с надеждни и точни методи за 

разпознаването на "добрoто" от "лошото", то поне аз не съм уверен, 

че нещата в социо-икономиката са също толкова напреднали.  

В този смисъл, въпросът ми към авторката е: разполагат ли 

изследователите на сенчестата икономика с теоретично обосновани 

разграничения и производни количествени методики, с помощта на 

които да идентифицират и разделят, а заедно с това и количествено 

да оценят относителната тежест на "лошите" и, съответно, 

"добрите" сенчести практики в икономиката на националните 

държави? Защото е ясно, че държавните политики към тези два 

типа практики трябва да бъдат коренно различни и всяко смесване 

или липса на прецизност могат да предизвикат хаотични ефекти в 

реалната икономика. 

Както вече споменах, имам и забележка, отнасяща се до 

предоставените ни от кандидатката в конкурса наукометрични данни 

и по-специално, предложения от нея списък на цитиранията, 

включващ 77 цитирания. Сред тях се забелязват както множествени 

цитирания на една и съща публикация на  кандидатката в конкурса в 

една и съща публикация на друг автор, така и случаи на 

автоцитирания. Нека напомня, че съгласно съществуващите у нас 

официални правила в първия случай от всяко от множествените 

цитирания следва да се зачете само по едно цитиране, а 



самоцитиранията въобще се изключват. Така, по мои сметки, 

окончателният списък би следвало да съдържа 48 цитирания. Ще 

подчертая, че отделните недоизбистрености и наукометрични 

неточности не променят съществено преобладаващото позитивно 

впечатление от изследователската дейност на кандидатката в 

конкурса. Защото имаме работа, нека повторя, с изследвания в 

интересна и практически важна област, които демонстрират 

обширните знания и научна компетентност на изследователя.   

Резюмирайки: подкрепям присъждането на академичната 

длъжност "професор" на доц. дсн Емилия Евгениева Ченгелова. 

 

София, 25 април 2015 г.                                                  (Галин 

Горнев) 

 

 

 

   

     

 


