
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Саша Владимирова Тодорова 

 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „професор”, обявен    

в Държавен вестник бр.108 от 30.12.2014 г. 

Основание за представяне на становището: заповед № РД 09-86/27.02.2015 

г. на Директора на Института за изследване на обществата и знанието при 

БАН 

 

1. Общо описание на предоставените материали 

За обявения конкурс от на Института за изследване на обществата и 

знанието при БАН за академичната длъжност „професор” има само един 

кандидат – доц. дсн Емилия Евгениева Ченгелова. 

Научната продукция на кандидатката е значителна и впечатлява 

както по своя обем, така и по съдържание. Тя има 26 монографии, 48 

статии и над 35 научни доклада. В конкурса доц. дсн Емилия Ченгелова 

участва с 48 публикации, които са направени след получаване на научното 

звание/академичната длъжност „доцент”, от които 15 в съавторство. 

Кандидатката е активен участник в научния живот на академичната 

общност. 

 

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и 

педагогическата дейност. 

Изследователската дейност на доц. дсн Емилия Чнгелова е в областта 

на социологическите изследвания в сферата на неформалната икономика, 

общественото мнение, методологията на социалните емпирични 

изследвания. Реализирала е 48 научни проекта, като на 14 от тях е била 

научен ръководител. В резултат на всичко това кандидатката е натрупала 

богат изследователски опит. На основата на този опит често е привличана 

за експертна и консултантска дейност към Министерството на труда и 

социалната политика, Центъра за устойчиво развитие към УНСС, Камарата 

на строителите и Асоциацията на индустриалния капитал. 

Взела е участие в 18 научни форума, от които 3 – международни. 

Проведените изследвания, направените анализи и получените 

резултати стоят в основата на нейната успешна педагогическа дейност. 

Случаят на доц. дсн Емилия Ченгелова е пример за съчетаване на сериозна 

изследователска с отговорна педагогическа дейност. 



 

3. Учебна дейност 

Доц. дсн Емилия Ченгелова осъществява учебна дейност от началото 

на 1998 г. с курс лекции и упражнения по „Икономическа социология” в 

УНСС пред бакалаври, а пред магистри – курс лекции по „Електорални 

изследвания”. В СУ „Св. Климент Охридски” за учебната 2000/2001 г. е 

чела курс лекции и упражнения по „Изследователски методи в 

социологията”. Понастоящем чете лекции пред магистри във Военна 

академия „Г. С. Раковски” по „Емпирични изследвания на общественото 

мнение”. 

 

4. Съдържателен анализ на научните постижения 

Направената самооценка на научните и научно-приложните приноси 

отговаря на съдържанието на представените за рецензиране научни 

публикации. 

4.1. Научни приноси, свързани с обогатяване на теорията 

Към тази категория научни приноси могат да се отнесат тези, 

свързани с методологията на социалните емпирични изследвания. В тази 

връзка се изясняват същностните различия в разбирането между 

позитивистката и феноменологичната социология по отношение на 

методите за набиране на информация и аргументацията за съчетаването на 

количествените и качествените методи като елемент на рационалност в 

използването на предимствата им и разширяване на изследователските 

ресурси. Подобно значение има и предложената технология на 

използването на методите: фокус групови дискусии, дълбочинни 

интервюта и включено наблюдение, разглеждана като същностен елемент 

на методологията на социалните изследвания, осигуряваща качество на 

информацията. 

Разработените от кандидатката теоретични модели, отнасящи се до 

неформалната икономика и изградената система от емпирични индикатори 

обогатяват теорията в посочената област. Подобно е значението и на 

систематизацията на различните видове сиви практики, извеждането на 

действието на ендогенните и екзогенните  фактори и идентифицирането на 

оценъчните модели за отрасловата обусловеност на сенчестата икономика. 

Кандидатката е разработила и представя модели на поведение на двата 

основни типа сенчести икономически играчи – „скритите икономически 

субекти” и „сивите икономически субекти”. Чрез конструирания модел за 



емпирично социологическо изследване ясно и дефинитивно се разкрива 

ролята на познавателния процес при изследване на икономиката в сянка, 

фиксира етапите в разработването на структурните й елементи и тяхната 

субординация. Налице е основание, че тези модели ще се развиват по-

нататък, както и че ще намерят все по-голямо приложение. 

За съвременната методология на социалните емпирични изследвания 

е важна аргументацията на познавателните възможности на холистичния 

подход и неговото приложение при изследването на икономиката в сянка. 

Теоретичните знания се разширяват с доказателствата за връзката и 

взаимодействието между икономиката в сянка като сложноорганизирано, 

вътрешно противоречиво, динамично променящо се гъвкаво и 

рефлексивно социално икономическо явление. 

Знанието за реалните рискове от включване в сиви практики и 

тяхната полова обусловеност е изключително важно за съвременното 

общество. 

4.2. Приложение на научните постижения в практиката 

Разработените от кандидатката модели са намерили практическо 

приложение в проведени емпирични социологически изследвания, в 

резултат на което са разкрити значими връзки и взаимодействия, отнасящи 

се до неформалната икономика, направените оценки на сивите практики, 

на слабия контрол или липсата на механизми за контрол, неравното 

третиране на икономическите субекти, пропуските в законодателната 

среда, слабо ефективната съдебна система. 

Оценявам като особено значим и един друг принос на кандидатката 

за практиката. Имам предвид анализа за управлението на публичните 

ресурси за икономическото и социалното развитие. Нейният анализ 

аргументирано доказва, че без адекватна правна рамка и съответните 

механизми за нейното „овластяване” икономическите актьори няма да 

играят пълноценно ролите, които се очакват от тях. От такава гледна точка 

намирам за особено ценни свързаните с тези проблеми теоретични тези и 

емпирични доказателства за развитието на заетостта и социалната 

сигурност. 

Бих искала да дам висока оценка и на някои други приносни 

моменти в публикациите на доц. дсн Емилия Ченгелова – такива като 

конкретни препоръки по дефинирането на основните понятия, свързани с 

икономиката в сянка, предложените нови решения за нейното 

ограничаване, възможностите за превенция и конструиране на композитен 



индекс „икономика на светло”, който е уникален по своята структура и 

няма аналог в научната литература. 

 

5. Отражение на научните публикации в нашата и 

чуждестранната литература 

Научните публикации на доц. дсн Емилия Ченгелова привличат 

вниманието на тази част от академичната общност, която има научни 

интереси в методологията на социалните емпирични изследвания и 

неформалната икономика. Списъкът на цитиранията по лични данни 

наброява 77. За всички тях са представени дословни текстове, за да се 

прецени характера им. Към датата 18.02.2015 г. в Интернет ресурсите са 

достъпни 236 цитирания на доц. дсн Емилия Ченгелова по проблемите на 

сивата икономика, сенчестата икономика, задлъжнялост на българското 

население, влияние на минималните осигурителни прагове върху 

неформалната икономика и др. В тази връзка има публикувани и 11 

рецензии. 

 

6. Критични бележки и предложения 

Тематичната насоченост на изследователската дейност и 

публикационна активност на кандидатката показва, че тя заявява научни 

интереси в няколко области, което си обяснявам с патоса на нейната 

възраст. Препоръката ми за бъдещата й работа се отнася до това да 

концентрира вниманието си върху не повече от две-три актуални за 

общественото ни развитие проблеми. 

 

7. Лични впечатления 

Познавам доц. дсн Емилия Ченгелова още от първите й стъпки в 

научната кариера – млад специалист до доцент, доктор на 

социологическите науки. През цялото това време тя е показвала висок 

научен морал и уважение към теоретичното наследство на предците. 

Лоялна е към институцията, която я е създала и към Българската академия 

на науките. Това тя доказа и с поведението си през най-трудните години за 

оцеляването на обществените науки у нас. 

 

Заключение 

Посочените положителни оценки в становището дават основание без 

никакво колебание да направя заключението, че кандидатката притежава 



всички необходими качества за заемане на академичната длъжност 

„професор” по социология, шифър 05.11.01. Затова призовавам членовете 

на Научното жури да гласуват за присъждането на академичната длъжност 

„професор” на доц. дсн Емилия Евгениева Ченгелова. Аз ще гласувам „за”. 

 

 

 

 

19.04.2015 г.                                          Член на журито: 

София                                                                   (доц. д-р Саша Тодорова) 


