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Отговор на критичните бележки и въпроси на Научното жури на 

конкурса за заемане на академичната длъжност „Професор” 

по специалност „Социология“ за нуждите на Центъра за емпирични 

социални изследвания към Института за изследване на обществата и 

знанието - БАН 

 

от доц. д.с.н. Емилия Ченгелова - кандидат в конкурса 

 

Най-напред бих искала да започна с отговора на бележката на проф. д.с.н. 

Светлана Съйкова за изразеното от мен отношение спрямо тезата на З. Бауман за 

„изгасналия интерес на държавата към социологическите изследвания”, с която той 

констатира намаляващ интерес на държавата към социологическите изследвания. В моя 

текст аз се съгласявам с опасенията на Бауман и в тази връзка предлагам да се работи за 

гъвкаво комбиниране на количествени и качествени методи. Основавам се на моите 

впечатления от начина, по който повечето европейски държави разглеждат възможните 

употреби на инструмента „социологически изследвания“. Факт е, че има известна 

тенденция към провеждане на няколко по-мащабни репрезентативни изследвания 

(сравнителни в европейски план) и множество „мини изследвания“, при които се 

препоръчва използването на т.н. качествени методики. Моето усещане е, че в редица 

европейски програми качествените методики се препоръчват не по теоретични 

съображения, свързани например с необходимостта от прилагането на 

феноменологичен подход, а по-скоро по финансови причини, като допускането е, че 

качествените методики изискват по-малко финансов ресурс. Изследователската ми 

работа ме е убедила тъкмо в обратното - качествените методики са изключително 

ресурсоемки, като освен сериозен финансов ресурс изискват и специфичен 

изследователски опит, без наличието на който не може да се гарантира нито 

провеждането на научно обосновано изследване с качествени методи, нито адекватна 

интерпретация на събраната емпирична информация и нейното теоретично осмисляне. 

Затова напълно се съгласявам с проф. Съйкова, че количествените методики са и 

продължително време ще запазят теоретичната си и практическа полезност, като ще се 

върви към фокусиране на изследователските търсения в две посоки - 1) засилване на 

обяснителните и прогностичните функции на изследванията и 2) по-тясно обвързване 
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на констатациите и изводите от изследванията с потребностите на управленската 

практика. 

По отношение бележката на проф. Съйкова за антонима „количествени методи 

- качествени методи“. В духа на дискусиите, които в ЦЕСИ и преди това в МОЕСИ сме 

водили, аз също съм на мнение, че делението на изследователските методи за набиране 

на емпирична информация на количествени и качествени е крайно неправилно и 

некоректно. Това деление навлезе в българската изследователска практика като пряко 

следствие от буквалния превод на термините quantitative  и qualitative. Българското им 

звучене, както впрочем и английското, сугестират в посоката, за която говори проф. 

Съйкова. Конотацията на двете понятия имплицитно подсказва, че количествените 

методи произвеждат количество, а качествените - качество. На практика обаче при т.н. 

количествени изследвания се работи с набор от първични количествени измерители, 

които всъщност измерват определени качества; при т.н. качествени изследвания също 

се достига до количествен израз на изследваните качества - с тази уговорка, че не може 

да става дума за представителност на изводите, тъй като респондентите се подбират с 

други подходи, различни от стохастичните. Така че от гл. т. на количествения израз и 

измерваните качества основната отлика между т.н. количествени и качествени методи е 

в друго - докато при т.н. количествени методики изследователят използва набор от ясно 

дефинирани емпирични индикатори и първоначални количествени измерители, то при 

т.н. качествени методики изследователят работи с набор от конструкти и 

изследователски хипотези, като предоставя на респондентите висока степен на свобода 

както по отношение на хода на вербализирането на отговорите, така и по отношение на 

самата логика изследователския процес. Ако при т.н. количествени методики 

респондентите съобщават своите отговори и реакции спрямо предварително и ясно 

дефинирана изследователска матрица, то при т.н. качествени методики изследваните 

лица правят свой „прочит“ на описваната от тях действителност и оставят на плещите 

на изследователя високата отговорност да класифицира и интерпретира получените 

свободни отговори. Но изрично искам да подчертая, че е наложително да се намерят 

по-адекватни наименования на двата типа изследователски методики - такива 

наименования, които да отразят адекватно същностните различия между двата типа 

методики. 

Проф. д.с.н. Галин Горнев поставя въпрос, който занимава изследователското 

ми въображение още от самото начало на работата ми в проблемното поле на 
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неформалната икономика и в частност, „икономиката в сянка“. Какви са ефектите от 

сенчестите практики - в кои случаи сенчестите практики играят по-скоро позитивна 

роля (в социален смисъл), а в кои случаи ефектите са изцяло негативни? Анализът ми 

на съществуващите методологически подходи показа, че единствено някои руски 

изследователи (най-вече Шанин и Латов) говорят за някои позитивни ефекти от 

сенчестите икономически практики. В същото време, социално икономическите реалии 

насочват изследователите към някои очевидни позитивни страни на част от сенчестите 

икономически практики. Прави впечатление обаче, че в европейското пространство 

сенчестите практики се коментират изцяло и само в техния негативен контекст и почти 

се изключва самото говорене за позитивни ефекти. С това се обяснява до известна 

степен и фактът, че изследователите на „икономика в сянка“ практически не разполагат 

с теоретично обосновани разграничения и произтичащи от тях методики, с които да 

изследват сенчестите практики според техните ефекти. Доколкото ми е известно, в 

последните години първи по-явен опит в това отношение се прави с представянето на 

холистичния подход за изследване на „икономиката в сянка“, в който изрично се 

разграничават и подробно се разглеждат както негативни, така и позитивни функции на 

„икономиката в сянка“. В разработените изследователски инструменти са създадени 

необходимите методологически предпоставки за разграничаването на двата вида 

ефекти и на тази основа може да се прави опит за измерване на относителната тежест 

на „добрите“ и „лошите“ сенчести практики. Абсолютно съм съгласна с проф. Горнев, 

че политиките на държавата спрямо двата вида практики трябва да са различни. Но 

мисля, че у нас настроенията са по-скоро в посока целенасочено ограничаване на 

сенчестите практики по принцип и все още дори не се осмисля факта, че някои 

практики играят социално компенсаторни функции и поради това тяхното 

съществуване (в определени размери) е допустимо на този етап на развитие на 

българското общество. 

В тази връзка ще се съглася напълно с препоръката на проф. Съйкова в 

бъдещите ми изследвания да се помисли за прецизиране и разширяване на 

показателите, чрез които се събира емпирична информация за „икономиката в сянка“. 

Такава потребност има и тя според мен е както по отношение на събираната 

информация за ефектите от сенчестите икономически практики, така и за изясняване на 

мотивацията на индивидите за участие в различните видове сенчести практики. Би 

могъл да се доразработи също така и поведенческият аспект на двата вида 
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икономически субекти, опериращи в полето на „икономиката в сянка“ - сиви 

икономически субекти и скрити икономически субекти. В това отношение е поставено 

началото, но действителността е много по-богата отколкото изследователят може да 

допусне и тук също може да се мисли как да се прецизират и разширят използваните 

показатели. 

Приемам напълно бележката на проф. д.с.н. Цветан Давидков, на когото е 

направило впечатление увличането ми по чуждици. Освен че е пряко влияние от 

интензивното използване на чужди езици, това е подсъзнателен стремеж да направя 

методологическите текстове, които пиша, по-близки и по-сравними с европейските 

методологически текстове. Желанието ми е било да създам текстове, които да дават на 

българската научна колегия ясна представа с какви понятия работи англоезичният свят. 

Но разбира се, има български аналози и приемам с благодарност направената бележка. 

Използването на българските аналози е въпрос на автотренинг и самодисциплина, 

която бих могла да си наложа. 

Препоръката на проф. д.с.н. Валентина Златанова за разширяване на 

международните ми контакти е повече от справедлива. Тъй като в последните десетина 

години изцяло се потопих в българския контекст, това се отрази на международната ми 

активност. Определено има място и поводи за активизиране на контактите ми в 

чужбина, още повече че с последните ми научни резултати мисля, че бих могла да бъда 

интересна и полезна не само в строго методологическата област, но също така по 

отношение изследванията на „икономиката в сянка“ и конструирането на политики 

спрямо различните видове сенчести практики. 

В тази връзка обмислям варианти за издаване на отделни части от 

монографичния труд за „икономиката в сянка“ на английски език, както ми препоръчва 

проф. д.с.н. Янцислав Янакиев. Аз му благодаря за тази препоръка, която за мен е 

своеобразно признание за сериозността на теоретичните и практическите ми усилия в 

предметното поле на „икономиката в сянка“. 

Благодарна съм и на доц. д-р Саша Тодорова за препоръката й да концентрирам 

бъдещите си изследвания в две-три актуални за нашето обществено развитие области. 

Доц. Тодорова е напълно права, че е въпрос на време и зрялост изследователят да 

намери своята ниша и да се фокусира върху нейното задълбочено изследване. 

Интересът ми към „икономиката в сянка“ е траен и е логически обвързан с по-

отдавнашния ми интерес към социалните политики и пазара на труда, така че най-
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вероятно тези предметни области и в бъдеще ще останат поле за изследванията ми. А 

що се отнася до методологическите ми интереси, те са изначални и бележат целия ми 

път като учен, така че със сигурност това е една от проблемните ниши, в която ще се 

опитам да дам свой принос. 

Приемам с благодарност и бележката на проф. Галин Горнев за по-отчетливо 

диференциране на наукометричните данни. Определено това е едно от най-трудните 

умения за учения, но се надявам с времето да натрупам опит и да успявам с лекота да се 

справям с този вид проблематика. 

Напълно справедлива е препоръката на чл.-кор. проф. д.с.н. Атанас Атанасов 

за необходимостта да започна да изпълнявам отговорността си като учен и да посветя 

специални усилия на обучението на докторанти. В тази връзка е и направената от проф. 

В. Златанова препоръка за разширяване на преподавателската ми активност. Това са 

две взаимно свързани области, които поради засиления ми фокус върху научно 

изследователска работа останаха на по-заден план. Но с натрупания от мен 

изследователски опит аз самата чувствам потребност да предавам на по-младите колеги 

тънкостите на нашата професия и онези „малки хитрини“, които превръщат рутинния 

методолог в изкусен изследовател. 

Накрая, бих искала още веднъж да благодаря на членовете на Научното жури за 

техните бележки, въпроси и препоръки. Усилията ми винаги са били да бъда коректна и 

стриктна като изследовател и колега, като съм се стремяла да дисциплинирам огромния 

си интерес към заобикалящия ни свят с неговите множество предизвикателства. 

Възприемам препоръките към мен като нови възможности за разгръщане, 

задълбочаване и прецизиране на научно изследователската и преподавателската ми 

дейност. 

 

 

 

27.04.2015 г. Доц. д.с.н. Емилия Ченгелова 


