
СТАНОВИЩЕ 

 

по конкурса за академичната длъжност професор по специалност „Социология”, 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата, за нуждите на Център за емпирични социални изследвания - ИИОЗ, 

БАН (публикуван в ДВ/бр. 108/30.12.2014г.) 

 

От проф. д.с.н. Цветан Първанов Давидков, член на научно жури съгласно 

Заповед РД 09-86 / 27-02-2015 г.  

 

Единствен кандидат в посочения конкурс за професор е доцент д.с.н. Емилия 

Евгениева Ченгелова. Тя е възпитаник на Киевския държавен университет; 

доктор по социология (1994, ИС – БАН); доцент (юли 2010, ИИОЗ-БАН); доктор 

на социологическите научи (2013, ИИОЗ-БАН). С богат професионален опит в 

сферата на научните изследвания, експертната и консултантска дейност, 

преподаването. С впечатляваща проектна и публикационна активност. 

 

Общо описание на представените материали. За участие в конкурса кандидатът 

заявява 15 (петнадесет) публикации. От тях монографии (вкл. мониторингови 

изследвания с монографичен характер) – 5 (пет); статии в научни списания и 

сборници от научни конференции – 10 (десет). От монографичните текстове 

един е със самостоятелно авторство (Ченгелова, Е. 2014. „Икономика в сянка“. 

Холистичен подход за емпирично изучаване и актуални измервания, Изд. 

„Фабер“, 595 стр.). В останалите четири монографични текста кандидатът 

участва с научна продукция в обем 975 страници. 

 

Статиите са самостоятелно творчество на авторката. Общият им отпечатан обем 

е 158 стр. Публикувани са в реферирани издания (научни списания и сборници 

от научни конференции). Една от тях е на английски език; 9 (девет) – на 

български. 

 

Приемам за рецензиране всеки от посочените по-горе текстове. 



 

Основните проблемно-тематични полета, върху които е насочено вниманието на 

кандидата, могат да се резюмират със следните етикети: неформална 

икономика (еволюция и проблеми на проучването; изследователски резултати); 

методология и методика на социалните емпирични изследвания. 

 

Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата. Кандидатът се отличава с богата и значима научна, 

научно-приложна и педагогическа дейност. Доказателства: а) значима по 

актуалност, качество и обем научна продукция (имам предвид както 

публикациите, заявени за този конкурс, така също цялостната публикационна 

активност на авторката и двата ѐ дисертационни труда); б) системно и силно 

участие (в част от случаите – водещо) в разнообразни проекти – вж. справката 

за консултантската и експертна дейност на кандидата; в) преподавателския 

опит на доц. д.с.н. Е. Ченгелова (описан самостоятелно); г) нейната работа за 

професионалната общност – рецензентска, съставителска, редакторска работа; 

дейност в неправителствени организации и др.  Научната, научно-приложната и 

педагогическата дейност на кандидата са балансирани, с превес на 

изследователската и публикационната дейност1.   

 

Учебна дейност на кандидата от началото на кариерата му. Учебната дейност 

на кандидата включва следните учебни курсове: 1) УНСС - курс лекции и 

упражнения за бакалаври по „Икономическа социология” - (1998/1999; 

1999/2000; 2000/2001); 2) УНСС - курс лекции и упражнения за бакалаври 

„Качествени методи в социологията” (2005/2006); 3) СУ “Св. Климент 

Охридски”, курс лекции и упражнения за магистри по изследователски методи в 

социологията (2000/2001); 4) УНСС - курс лекции пред магистри по  

„Електорални изследвания” (2008/2009; 2009/2010); 5) Военна академия „Г. С. 

Раковски” - курс лекции пред магистри по „Емпирични изследвания на 

общественото мнение” ( 2012/2013). Видно е, че кандидатът има значителен 

                                                           
1 Основание за тази оценка е фактът, че кандидатът до момента недостатъчно предава своята 
експертиза институционално чрез ръководство на дипломанти и докторанти. 



преподавателски опит. В списъка на публикациите не открихме нарочни 

текстове с характер на учебници и учебни помагала. Същевременно следва да 

се отбележи, че част от текстовете (индивидуални и в съавторство) се 

използват в процеса на обучение на студентите. До момента кандидатът не бил 

ръководител на докторанти и специализанти. Препоръка: да се засили 

трансферът на авторовите натрупвания за академични нужди (чрез създаване 

на учебници и учебни помагала, поемане на научно ръководство и др.). 

 

Съдържателен анализ на научните постижения. Оценявам приносите в 

монографичните текстове (приемам, че приносите в представените статии 

„конкретизират“, „насочват вниманието към“). Приемам заявката на доц. д.с.н. 

Е. Ченгелова за приносите, съдържаща се в предоставения реферат на 

текстовете.  

  

• Приносите в монографичния труд „Икономика в сянка. Холистичен подход 

за емпирично изучаване и актуални измервания“ (Ченгелова, 2014) 

оценявам като такива с научно-методологически и методически характер; 

в други категории – приноси с научно-теоретичен и научно-приложен 

характер. И ново знание. Със своята евристичност те са значими за 

научната общност, за стопанските субекти и техните асоциации; за 

обществото; за вземащите решения по чувствителната тема „икономика в 

сянка“; за обучаваните.  

• Анализите във връзка с проекта „Ограничаване и превенция на 

неформалната икономика“ оценявам като научно-приложни разработки с 

ясно дефинирани приносни резултати. Същевременно е налице ново 

знание. Тяхната полезност и значимост също има ясен адресат.2 

• Приносите на авторката в колективната монография „Социалните 

емпирични изследвания. Методологически аспекти“ (Съйкова, Атанасов, 

Ченгелова; 2014) оценявам въз основа на следните глави: 7. Методите в 

социалните емпирични изследвания. Методологически традиции и 

актуални тенденции; 8. Количествените методи за събиране на 

                                                           
2 Вж. посочените по-горе.  



информация при СЕИ: Същност, предимства и ограничения. Принципни 

изисквания; 9. Дълбочинно интервю, включено наблюдение. Същност, 

специфични цели, видове, принципни изисквания; 10. Фокус групови 

дискусии. същност, специфични функции, принципни изисквания. Това са 

приноси с научно-методологически, методически и приложен характер. 

Високо оценявам синтеза на системна научна интерпретация и осмисляне 

на практически (вкл. личен) опит с евристичното обосноваване на посоки 

за решения на актуални проблеми на СЕИ. 

 

Приносът на кандидата в рецензираните колективни публикации е ясно откроен 

и значим. В колективната монография „Социалните емпирични изследвания. 

Методологически аспекти“ (Съйкова, Атанасов, Ченгелова; 2014) кандидатът е 

автор на 4 ключови глави (7, 8, 9, 19) в общ обем от 86 стр. В трите 

монографични изследвания по проекта „Ограничаване и превенция на 

неформалната икономика“ доц. д.с.н. Е. Ченгелова е водещ автор с личен 

принос за 90/97% при всеки от текстовете. 

 

Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната 

литература. Списъкът на цитиранията в „методологически и учебни (лекционни) 

публикации“, изготвен от кандидата, съдържа 77 позиции (7 от цитиранията са 

в текстове на чужд език). Отделно се сочи, че в „Интернет ресурсите са 

достъпни 236 цитирания на E. Ченгелова“. Цитирани са както индивидуални 

текстове на авторката, така и текстове в съавторство. Цитатите са открити в 

текстове с монографичен характер, научни статии, дисертации, учебни планове, 

програми на курсове и др. Броят на публикациите и характерът на текстовете, в 

които те са открити, дават основания да се направи следният извод: авторката 

е добре позната (и разпознаваема) в полето на методологическите и 

методическите проблеми на социалните емпирични изследвания, изследванията 

на сивата икономика, сенчестата икономика, задлъжнялостта на българското 

население, влиянието на минималните осигурителни прагове върху 

неформалната икономика и др.  

 



Критични бележки. Нямам критични бележки по същество. Препоръка: при  

част от колегите, които ползват интензивно чужди езици, често се наблюдава 

използването на чуждици, които имат подходящи аналози в българския език 

(холистичен – цялостен / системен / систематичен; експанзия – разширяване и 

др.) 

 

Лични впечатления. Впечатленията ми от кандидата са предимно опосредени – 

въз основа на публикации и участия в научни форуми. Усещането ми е за учен и 

изследовател с целенасочено академично поведение, задълбоченост и 

натрупвания, с високи лични стандарти за професионална дейност.  

 

Заключение. Като имам предвид изискванията на ЗРАСРБ, на Правилника за 

неговото приложение, на Правилата за работа на научния съвет на ИИОЗ – чл. 

4.3.11, чл. 4.3.7 и др.; и въз основа на посочените по-горе констатации, оценки 

и изводи, правя следното ЗАКЛЮЧЕНИЕ: кандидатът доцент д.с.н. Емилия 

Евгениева Ченгелова отговаря на всички изисквания за заемане на 

академичната длъжност „професор“ (по специалност „Социология”, 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата). Гласувам убедено да ѐ бъде присвоена академичната длъжност 

ПРОФЕСОР. 

 

 

 

София, 08 април 2015 г. 

 

       Подпис: 


