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РЕЦЕНЗИЯ 

От проф. дсн Светлана Съйкова 

Член на Научното жури, определено със заповед РД 09-86 от 27. 02. 2015 г. на 

Директора на ИИОЗ 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), обявен в ДВ брой 108 от 

30.12.2014 г. 

 

 

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. 

 

1. Общо описание на представените материали  

Доц. дсн Емилия Е. Ченгелова се представя в конкурса с впечатляващо голям 

брой научни публикации – общо 109 броя. В т.ч. са 26 монографии (1 самостоятелна и 

останалите в съавторство); 48 статии, публикувани в престижни научни издания у нас; 

35 научни доклада, представени на национални и с международно участие научни 

форуми. 

Обект на рецензиране по настоящия конкурс са публикуваните след 

придобиване на научната степен „Доктор на социологическите науки” 5 монографии – 

една самостоятелна и 4 в съавторство и 10 научни статии, публикувани у нас. 

Останалите публикации на кандидатката не са обект на рецензията, но в общата оценка 

ще бъдат посочени основните научни и практически постижения и приноси на доц. дсн 

Е. Ченгелова в цялостната й изследователска активност. 

 

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

кандидатката 

Изследователските усилия на доц. дсн Ем. Ченгелова обхващат няколко 

тематични полета: 1) методологията и методите на емпиричните социологически 

изследвания; 2) практическото им приложение; 3) достоверност на емпиричната 
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информация; 4) теория и методология на изследванията на икономиката в сянка. Ще 

подчертая, че в последното се съдържат и най-значимите постижения и научни приноси 

на кандидатката. 

От представените материали по конкурса се вижда, че тя е участвала активно 

като ръководител, член на изследователски екипи и консултант в реализирането на 

много научноизследователски проекти и множество други национални и локални 

емпирични изследвания в различни социални сфери. 

 

3. Учебно-преподавателска дейност 

Към изложеното по-горе се прибавя и нейната преподавателска активност. 

Водила е лекции и семинарни занятия сред студенти от УНСС, СУ „Св. Кл. Охридски”, 

Военна академия „Г.С. Раковски”. Кандидатката има общ изследователски стаж 27 

години. През тези години тя осъществява консултантска и експертна дейност за 

различни потребители от практиката (Министерство на финансите, МТСП, БАН и др.). 

Учебно-преподавателската и консултантска работа заемат значително място, но в 

цялостната дейност на доц. дсн Ченгелова доминира научноизследователската. 

 

4. Оценка на научните постижения и приноси 

В трудовете на доц. дсн Ем. Ченгелова се съдържат безспорни и значими научни 

постижения, засягащи теоретичното познание, методологията и методите на 

изследванията в посочените тематични групи, както и приноси, подпомагащи 

решаването на важни задачи на социалната практика. Накратко най-значимите от тях се 

отнасят до следното: 

4.1. Приноси, насочени към развитие на научното теоретично познание в 

полето на емпиричните социологически изследвания. Тук отнасям:  

� Авторските модели за изследване поведението на населението, работодатели, 

работници и служители от различните сектори на икономическата и други социални 

сфери. Сред теоретичните й приноси се откроява и моделът за конструирането на 

методология на емпиричните изследвания в разглежданите области. В основата му е 

залегнала идеята за холистичния подход.  

� Резултатите от критичния анализ при осветляването на важни проблеми и 

предизвикателства пред българските изследователи на икономиката в сянка, която 

авторката основателно нарича паралелна икономическа система на икономиката на 
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светло. Осветлява се същността, съдържанието и елементите на тази паралелна 

система; условията и факторите, които я пораждат; механизмите на функциониране; 

икономическите и социалните последици от съществуването й. 

� Направените многоаспектни систематизации и класификации на елементите 

на икономиката в сянка; на ключовите фактори, които предпоставят нейната поява и 

устойчиво развитие; на критериите за тези класификации без съмнение ще останат 

трайно в теорията за икономиката в сянка (монографии №№ 1 и 2; статии №№ 1, 2, 3 от 

представените за рецензиране трудове). 

� Концепцията за прилагане на холистичен подход при изследване на тази 

паралелно функционираща икономика е друго ценно научно постижение. 

Забележителното е, че тъкмо тя е залегнала в основата на търсене на методологически и 

методически изследователски постановки и решения. В този подход се съдържат добри 

възможности за приложение и в други области на научните изследвания. 

� Изясняването и прецизирането на същността и съдържанието на такива 

основополагащи елементи от понятийния апарат, като неформална икономика с акцент 

върху икономиката в сянка; холистичен подход и др. са също сред от добрите 

постижения на кандидатката. 

� Осветляване на главните проблеми и предизвикателства пред изследователите 

на икономиката в сянка и търсене на оптимални стратегии при тези изследвания имат 

значение за бъдещите изследвания и за обосноваване на конкретни управленски 

решения. 

� Осветляване на познавателните възможности, предимства и ограничения на 

различни методи за събиране на емпирична информация и нейният анализ 

(Монография № 2 и др.). 

� Специално внимание и висока оценка заслужават и направените обобщения в 

областта на социалните емпирични изследвания и особено на т.нар. качествени методи 

– фокус-групови сеанси, дълбочинни интервюта и др. 

4.2. Приноси и постижения, свързани с развитието на методологията и 

методиките на научните изследвания в разглежданите изследователски полета. 

Към тях отнасям главно: 

� Разработените модели за методологическите подходи и етапите на 

емпиричните изследвания, отнасящи се до икономиката в сянка. 
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� Обоснованата система от социологически и други емпирични изследвания на 

икономиката в сянка. Ценното в случая е, че по-късно тя е апробирана и приложена в 

широкомащабните емпирични изследвания на разглеждания феномен. В тази висока 

оценка се има предвид фактът, че до неотдавна емпиричните изследвания на 

икономиката в сянка са провеждани повече или по-малко фрагментарно, пропускани са 

важни аспекти и проблеми и особено факторната обусловеност на това явление, както и 

някои положителни социални ефекти. 

� Операционализираните и конструирани емпирични индикатори за оценка на 

отношението и поведението на контрагентите, разработените и проверени в практиката 

въпросници за събиране на информацията и др. 

� Резултатите от анализа и критичната оценка на българския (а в известни 

рамки и на световния) опит при емпиричните изследвания в тази област също 

принадлежат към авторските постижения на доц. Ченгелова. 

4.3. Приноси, свързани с решаването на конкретни и значими проблеми на 

социалната практика. Към тях следва да се отнесат: 

� Резултатите от проведените многоаспектни емпирични изследвания на 

отношението към икономиката в сянка и поведението на изследваните групи 

работодатели, работници, служители и населението. Преобладаващата част от 

обобщените оценки се основават на представителни извадки, а изводите и 

заключенията от техния анализ са валидни не само за мащабите на страната, но и за 11-

те индустриални бранша и основните съвкупности на работодатели, работници и 

населението.  

Получените резултати са ценни сами по себе си като запазени за историята 

моментни снимки на отношение и поведение към икономиката в сянка. Те са особено 

ценни и поради обстоятелството, че в резултат на техния анализ и обобщения са 

разработени и предложени на управляващите органи конкретни препоръки и 

практически подходи, засягащи решенията за ограничаване на тази практика в 

страната. Обобщените резултати предлагат и една значително разширена основа за 

сравнителни оценки с бъдещи изследвания в тази област. 

� Върху основата на резултатите от тези изследвания са създадени и редица 

полезни, практически прилагани научни продукти - концепции, стратегии и програми, 

подпомагащи дизайна на стратегии и политики за интервенция и превенция в 

практиките на икономиката в сянка. 
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� С получената емпирична информация се обогатява и съществуващата у нас 

информационна система за мониторинг на икономиката в сянка. 

� Важен страничен продукт, основан на резултатите от изследователските 

усилия е създаденият обобщен индекс, наречен „Икономика на светло”. По мнение на 

кандидатката той е уникален по структурата и съдържанието си методологически 

инструмент за обобщени оценки. 

 

5. Отграничаване на авторските приноси на кандидатката в колективните 

публикации 

Авторството и приносите на кандидатката лесно се разграничават от тези на 

останалите съавтори поради две важни обстоятелства: 1) преобладаващата част от тях 

са обособени в отделни авторски части и 2) специфичната проблематика, с която се 

занимава доц. Ченгелова е важен индикатор при отграничаване участието на авторите - 

отнася се главно за разработването на методологическите и методическите проблеми на 

емпиричните социологически изследвания. Поради това лесно се разпознават личните 

научни постижения и приноси на кандидатката. Същото се отнася и за личното участие 

на доц. Ченгелова в общия обем на тези разработки. Особено ясно се откроява това при 

трите доклада от проекта за изследване, превенция и ограничаване на икономиката в 

сянка. 

 

6. Отражение на научните публикации на кандидатката в нашата и 

чуждестранната литература 

В документите на доц. Ченгелова присъства списък от 77 цитирания на нейни 

разработки в различни публикации. По информация на кандидатката в Интернет 

ресурсите са достъпни 236 цитирания на E. Ченгелова по изследванията на сивата 

икономика, сенчестата икономика, задлъжнялостта на българското население, 

влиянието на минималните осигурителни прагове върху неформалната икономика и др. 

Това е едно косвено признание за значимостта на нейните оригинални постижения. 

 

7. Критични бележки и препоръки 

Към съдържанието на всяка научна публикация винаги има място за критики и 

различие във вижданията на автора и рецензента. Не правят изключение от това и 

публикациите на доц. Ченгелова. Ще посоча само няколко измежду тях. 
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7.1. Тезата на З. Бауман за „изгасналия интерес на държавата към 

социологическите изследвания” заслужава по-задълбочена оценка. Ако са верни 

опасенията, за които пише Бауман, за това със сигурност има сериозни причини. И те 

следва да бъдат подложени на сериозен анализ. Предлаганата от авторката алтернатива 

за комбинирано използване на количествени и качествени методи е важна, но тя не е 

отговор на този въпрос. Виждането на рецензента е, че независимо от прогнозата на 

Бауман, обществената потребност от тези изследвания не „изгасва” и не изчезва (това 

едва ли би могло да се случи). Отговорът може да се търси и извън държавата – в 

активността на неправителствените организации (ако, доколкото и когато те наистина 

предлагат коректив на официалните стратегии и политики). Същото важи и за интереса 

на бизнеса към тях. Струва ми се, че той по-скоро ще се засилва, отколкото да 

„изгасва”. 

7.2. От много години в ЦЕСИ говорим за антипода „количествени методи - 

качествени методи”. Всички сме наясно, че от гледна точка на познавателните 

възможности това деление изглежда нелогично, или най-малкото подвеждащо. 

Критерият на деление не може да бъде, че едните индикират и разкриват качество, а 

другите – не. Става дума за това, че едните имат първичен количествен измерител, а 

другите – не. Толкова повече, че качествените изследвания винаги придобиват и 

количествени характеристики след обобщенията им със статистически методи. 

Използването на специалните скали с условни количествени измерения, като например 

скалите на Ликърт, Търнстоун и др. също свидетелстват, че нещо в този антипод не е 

наред. И още нещо – антиподът „количествени методи - качествени методи” внушава 

една некоректна асоциация с това, че едните са качествени (по-качествени), а другите 

са лишени от качествени дименсии (измервания). Според мен недоразумението идва от 

необмислено и несполучливо преведени чужди термини. И тъй като кандидатката 

борави нашироко с тези термини и методи, би следвало да изрази личното си 

отношение по проблема. Мисля, че би било полезно да се дискутира този въпрос по-

сериозно във и извън рамките на Центъра. Той се поставя вече от няколко години, но за 

съжаление отзвук сред професионалната общност няма. 

7.3. В порядък на препоръка смятам, че в бъдещите изследвания на доц. дсн Ем. 

Ченгелова има място не само за прецизиране, но и за разширяване на показателите, 

чрез които се събира емпирична информация за икономиката в сянка. 

 



7 

 

8. Лични впечатления от кандидатката 

Познавам работата на колежката Ченгелова от почти три десетилетия. Искам 

специално да отбележа, че в началото методологическите аспекти бяха слабата й 

страна. За нейна чест, тя се оказа на висотата на задачата и за тези години направи 

огромен скок в професионалното си развитие именно като методолог специално в 

областта на емпиричните социологически изследвания. Само като пример ще посоча, 

че идеите за моделирането на познавателния процес и на етапите на ЕСИ, както и 

пропуснатите възможности, които предлага цялостният (холистичният) подход при 

третиране на методологическите решения се развиха активно в ЦЕСИ. Голямата 

заслуга и голямата „печалба” на Ем. Ченгелова (и разбира се на Центъра и на 

Института) са в това, че тя „усети” големия потенциал на тези идеи и успя да ги 

пренесе и адаптира много успешно към методологическите решения в емпиричните 

изследвания на икономиката в сянка. Това не можеше да се случи без много сериозни 

усилия от нейна страна. 

Възхищавам се на нейния интелект и голямата й работоспособност, които 

направиха от нея висококвалифициран и ценен методолог в областта на ЕСИ. 

 

9. Заключение 

В пълно съответствие с всичко изложено в рецензията и без никакви колебания 

давам положителна оценка на научните трудове на доцент д.с.н. Емилия Евгениева 

Ченгелова. Предлагам на почитаемите членове на Научното жури да гласуват за 

присъждането на академичната длъжност „професор“ на доц. дсн Ем. Ченгелова по 

професионално направление 3.1. (Социология, антропология и науки за културата), 

научна специалност 05.11.01 (Социология). 

 

 

 

 

20. 04. 2015.        Рецензент: 

     София        (Проф. дсн Св. Съйкова) 
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