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До Председателя на Научното жури, определено със 

заповед РД 09-86 от 27.02.2015 г. на Директора на ИИОЗ– 

БАН по конкурса за професор по научна специалност 

05.11.01 (Социология) 

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

От проф.дсн Валентина Златанова 

(Институт за изследване на обществата и знанието при БАН) 

 

По конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по социология в  ИИОЗ 

при БАН в професионално направление  3.1. (Социология, антропология и науки за 

културата), научна специалност 05.11.01 (Социология) 

 

 

В конкурса за професор по социология участва един кандидат - доц. дсн Емилия 

Евгениева Ченгелова. Документите са подадени в срок и в съответствие с изискванията 

на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). 

 

1.Общо описание на представените материали  

Образователната подготовка, научните и учебните занимания и постижения, 

специфичният профил на професионалната реализация на кандидатката напълно 

съответстват на обявения конкурс. В него доц. дсн Емилия Ченгелова участва с 1 

монография, студии в 4 колективни монографии и представя 10 статии в научни 

сборници и списания (всички след защитата на научната степен „доктор на 

социологическите науки”). Посочен е и списък с всички публикации на кандидата след 

заемане на академичната длъжност „доцент”. Почти всички публикации са в 

авторитетни академични издания, което е достатъчен атестат за качеството на 

разработените трудове. Те свидетелстват за научната зрялост на кандидатката и 

отразяват основните й приноси за развитието на  теорията и практиката в областта на 

социологията. 

Научните трудове, предложени за рецензиране са тематично свързани помежду 

си. Обединява ги общата проблематика, към която авторката е насочила своите научни 

интереси, а именно – разработване на теоретико-методологичните основи и 

изясняване на приложните параметри на един от възловите проблеми на 
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съвременната социология – методологически и методически проблеми на 

емпиричните изследвания и изследвания на „икономиката в сянка” Представеният 

набор от публикувани научни трудове дава достатъчно основания за участие на 

кандидатката в конкурса и за оценка на научните й приноси. 

 

2.Обща характеристика на научната и научно-приложната дейност на кандидата 

Доц. дсн Емилия Ченгелова има богат професионален опит, придобит в 

изследователска и научно-приложна работа. Научно-приложната дейност, която е 

особено богата, доминира, което не омаловажава научно-теоретичната, 

материализирана в публикации с теоретичен характер. 

Е Ченгелова има участия с доклади в 12 международни форуми. Работила е 

по подготовката, ръководството и изпълнението на множество проекти (по данни от 

приложената справка - 22), 

 

3.Съдържателен анализ на научните постижения 

В публикациите на доц. Е.Ченгелова има стремеж за комбинирането на 

социологическия с интердисциплинарния подход Това й позволява многостранно и 

задълбочено да опише и обясни сложни комплексни социални явления, връзки и 

зависимости, да конструира обяснителни модели, обединяващи евристичния потенциал 

на различни отрасли на социологията. Като цяло научните й публикации се 

характеризират със собствена авторска позиция, компетентност и оригиналност на 

анализите.  

3.1. Научно-теоретични постижения 

1. На основата на систематизация на основните методологически подходи за емпирично 

изучаване на неформалните икономически дейности, доц Ченгелова предлага нови 

методологически решения за основните идентифицирани проблеми, базирани на 

отграничаването „икономиката в сянка“ като един от основните видове неформална 

икономика; 

2. Факт е цялостна социологическа реконструкция на „икономиката в сянка“ чрез 

избрания холистичен подход и конструираната на негова основа методология. 

3. На основата на богат емпиричен материал е доказана тезата за поликомпонентната, 

вътрешно противоречива и сложна за емпирично изучаване природа на общественото 

мнение за „икономиката в сянка  
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4. Предложена е оригинална авторска концепция за структурата на икономиката в сянка 

и нейната детерминираност като закономерен, присъщ, необходим и имплицитно 

вплетен елемент на българската икономическа реалност;  

5. Представено е оригинално авторско виждане за функциите на икономиката в сянка и 

произтичащите от това основни видове неформалност;  

6. Изграден е модел на взаимодействията между формалните и неформалните елементи 

в системата от социално икономически отношения. 

 

3.2.Практико-приложни приноси: 

На първо място, предложени са критерии за отграничаването на неформалните 

икономически дейности и е разработен модел на обекта на изследване с висок 

евристичен потенциал за конструиране на методологии за емпиричното изучаване на:   

1) представите, нагласите и оценките на различни категории от населението за 

неформалните икономически дейности;  

2) оценка на възприемането и чувствителността на българското общество към 

сенчестите практики в икономиката; 

3) обхвата и проявленията на сенчестите икономически практики; 

4) реалната включеност на пазарните субекти в икономиката в сянка; 

5) характеристиките и факторите за подобно икономическо поведение.  

На второ място, направена е успешна операционализация на модела, което е 

крачка напред в преодоляване на терминологичния и методологически хаос в 

изследванията на проблематиката; 

На трето място, обоснована и разработена е изследователска стратегия и 

технология за емпиричното изследване на икономиката в сянка.  

На четвърто място, моделите за поведение на стопанските субекти, нарушаващи 

формалните правила за стопанска дейност дават възможност те да се прилагат в 

социологическата практика за емпиричното изучаване на стопанското поведение на 

пазарните субекти, а и да могат да се идентифицират социално икономическите 

последствия от икономиката в сянка, както и възможностите за оптимизиране на 

институционалната среда. 

На пето място, авторката развива и обогатява съществуващите познания в 

областта на методологията на социалните емпирични изследвания по отношение на 

използваните методи на изследване, като за всеки метод посочва неговите същностни 

характеристики, познавателни възможности и лимити, както и технологията на тяхното 
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прилагане и изискванията към използването им от гледна точка. на осигуряването на 

представителност и достоверност на събраната информация. Специален акцент има 

върху особеностите в конструирането на изследователските инструменти, технологията 

на тези методи на всеки отделен етап. 

На шесто място, натрупаният от доц. Ченгелова изследователски опит е основа 

за създаването на серия от информационни и популяризиращи материали, разкриващи 

същността на неформалната икономика като явление, основните й проявления, вредите 

и щетите от нея, както и подходите и добрите практики за нейното ограничаване и 

превенция на неформалните икономически дейности.  

 

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

литература  

От справката на доц. Ченгелова са видни 77 цитирания в методологически и 

други публикации. А по данни на кандидата в конкурса в Интернет ресурсите са 

достъпни 236 цитирания на E. Ченгелова по темите: изследвания на сивата икономика, 

сенчестата икономика, задлъжнялост на българското население, влияние на 

минималните осигурителни прагове върху неформалната икономика и др. 

 

5. Критични бележки  

Като препоръка бих посъветвала доц. дсн Емилия Ченгелова да разшири 

международните си изяви, най-вече чрез участие в международни колективи, за да даде 

по-голяма видимост на своите знания и умения. Както и по-голяма преподавателска 

активност. 

 

6.Лични впечатления от кандидата  

Познавам доц. дсн Емилия Ченгелова от защитата на докторската й дисертация, 

но нямаме общи публикации. Участвала съм в НЖ по  конкурса по защита на 

дисертационния й труд за придобиване на научната степен „доктор на 

социологическите науки“. В годините тя се доказа като един амбициозен и мотивиран 

учен с висока компетентност в областта на социологията, с детайлни познания в 

теорията на емпиричното социологическо изследване и с широк изследователски 

капацитет. Общото  ми впечатление е, че в досегашното си научно развитие, доц. дсн 

Емилия Ченгелова категорично се доказа сред професионалната общност като експерт 

със значителен потенциал. 
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7. Ясно и мотивирано заключение 

Научните постижения на доц. Дсн Емилия Ченгелова имат важно значение за 

създаването на нови знания и обогатяване на съществуващите знания в областта на 

методологията и методиката на емпиричните изследвания и изследванията на сивата 

икономика. Имам всички основания да предложа на Научното жури на основание на 

Глава трета, раздел ІV  от ЗРАСРБ, чл. 61 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 

12, ал.10 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в БАН да предложи на НС на ИИОЗ – БАН да избере 

Емилия Евгениева Ченгелова за професор. 

 

 

 

15 април 2015-04-14 

 

 

 

Подпис:.............................. 

(проф.дсн Валентина Златанова) 

 


