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от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев,  

член на научното жури за  провеждане на конкурс за заемане на 

академична длъжност „професор” по специалност „Социология“ за 

нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания към Института 

за изследване на обществата и знанието на БАН 

 

 

 

1. Общо описание на представените за рецензиране материали 

Конкурсът 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 

(ИИОЗ) на БАН е обявен в Държавен вестник бр. 108 от 30.12.2014 г. 

Научното жури за провеждане на конкурса е назначено със заповед на 

директора на Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) 

№ РД 09-86 от 27.02.2015 г. 

В конкурса участва един кандидат - доц. д.с.н. Емилия Евгениева 

Ченгелова. Тя е представила за рецензиране 15 научни труда (1 

самостоятелна монография, 4 монографии, разработени в съавторство и 10 

статии в научни списания и сборници от научни конференции). Освен това 

кандидатката в конкурса е представила списък от 26 монографии, 48 

статии и над 35 доклада в списания и сборници от научни конференции, 

които са публикувани преди придобиването на научната и образователна 

степен „доктор,  „научната степен „доктор на науките” и академичната 

длъжност „доцент” и поради тази причина не са взети предвид при 

разработването на рецензията.   

От представената за рецензиране научна продукция 1 публикация е на 

английски и на български език. Останалите за на български.   

Преобладаващата част, 11 публикации са самостоятелни, а останалите 

- в съавторство. Приносът на доц. Ченгелова в разработването на 

колективните монографии, статии и доклади е ясно определен и е 
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безспорен.  

Представените за рецензия публикации не преповтарят трудовете на 

авторката за придобиване на научната и образователна степен „доктор,  

„научната степен „доктор на науките” и академичната длъжност „доцент”. 

Всички представени за рецензиране научни трудове са от 2013 и 2014 г.  

 

2. Оценка на научноизследователската дейност на кандидата 

Анализът на научните публикации, които доц. Ченгелова е 

представила за рецензиране, показва сериозен, задълбочен  и 

дългогодишен интерес в три области на изследване: 1) Икономиката в 

сянка; 2) Методите на Социалните Емпирични Изследвания (СЕИ); 3) 

Равнопоставеност на половете в политиката и икономиката.  

В допълнение анализът на представения общ списък на 

публикациите на кандидатката в конкурса показва, че тя има сериозен 

принос в изследването на такива актуални въпроси като количествените и 

качествените параметри на интеграцията на икономическите имигранти в 

българското общество и методологическите аспекти на електоралните 

изследвания и проучванията на общественото мнение.  

Специално внимание сред представените за рецензия трудове 

заслужава монографията „Икономика в сянка“. Холистичен подход за 

емпирично изучаване и актуални измервания, Издателство „Фабер“, 

2014 г.  Този труд е новаторско по характера си изследване, в което се 

систематизират основните методологически предизвикателства пред 

емпиричното изследване на неформалните икономически дейности. Той 

отчита международния опит и националните особености в този тип 

изследвания. Безспорен принос на труда е обосноваването на понятието 

„холистичен подход за емпирично изследване на „икономиката в сянка“. В 

него се операционализира разбирането за „холистичност“ в контекста на 

конструирането на методология за емпирично изучаване на „икономиката 

в сянка“. Развива се схващането за неформалната икономика като 

паралелна икономическа подсистема, елементите на която пронизват 

вертикално всички аспекти на социално-икономическите процеси. 

Аргументира се изборът на конструкта „икономика в сянка“. Разкрива се 

онтологичната му същност и адекватността му за целите на 

конструирането на методология за емпирично изучаване на 

икономическите практики, извършвани в нарушение на официалните 

норми. На тази основа е представен теоретичен модел за изследване на 

икономиката в сянка. Не на последно място, този монографичен труд е 

безспорно полезен и за изграждането и развитието на политики и 

социални практики за превенция на корупциата, които се разглеждат 

едновременно като предпоставка и като механизъм за проявление на 

„икономиката в сянка“.  

Другата публикация, която бих желал да откроя сред представените 
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за рецензия трудове е колективната монография „Социалните емпирични 

изследвания. Методологически аспекти“, Академично издателство 

„Проф. Марин Дринов“, София, 2014 г., в която  доц. Ченгелова е автор на 

4 глави с обем 86 стр. от общо 394 стр. В този труд авторката анализира  

силните страни и ограниченията на двете групи методи за набиране на 

данни в социалните емпирични изследвания - количествени и качествени,  

като стига до извода, че методологически целесъобразно е да се използват 

богатите възможности за комбиниране на различните видове методи. 

Доцент Ченгелова разбира комбинирането на количествени и качествени 

методи не като „снемане“ на същностните различия между двата вида 

методи, а по-скоро - като рационално използване на техните предимства. 

По този начин тя смята, че се разширяват изследователските хоризонти и 

се оптимизират изследователските ресурси. 

 

3. Оценка на научнопреподавателската дейност на кандидата 

Научнопреподавателската дейност на доц. Ченгелова е основно в 

областта на методиката на социалните емпирични изследвания и 

проучванията на общественото мнение.  Тя е водила различни курсове 

лекции и упражнения  в Университета за национално и световно 

стопанство,  Софийския университет “Св. Климент Охридски” и  Военна 

академия „Г. С. Раковски” на тема „Икономическа социология”, 

„Качествени методи в социологията”,  „Електорални изследвания” и  

„Изследвания на общественото мнение”.  

Определено научноизследователската дейност доминира, което се 

обяснява с естеството на работата на кандидатката в конкурса в Института 

за изследване на обществата и знанието към БАН.  

 

4. Научни и научноприложни приноси на кандидата 

Анализът на представените за рецензиране научните трудове на доц. 

д.с.н. Ченгелова дава възможност да очертаят три групи приноси.  

На първо място бих поставил приносите, които могат да се 

класифицират като новост за науката. Това е направеното цялостно 

мащабно проучване на феномена „икономика в сянка“, което е пионерен 

проект в България.  Подходът в изследването е мултидисциплинарен и  се 

основава на солидна теоретична и емпирична база. Предложено е 

собствено определение на понятието „икономика в сянка“. Обоснована е 

необходимостта от въвеждането на холистичен подход за емпирично 

изследване на това комплексно социално явление като антипод на 

съществуващия фрагментарния подход, при който избирателно се 

изучават един или няколко аспекта на обекта на изследване. Разработен е 

собствен теоретичен модел за обяснение на неформалните икономически 

практики в трансформиращото се българско общество. На тази база е 
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предложен и теоретичен модел на обекта на изследването, който е 

операционализиран в система от емпирични индикатори (публикации №№ 

монографии 1; статии и доклади 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9).   

Втората група приноси в научните публикации на доц. д.с.н. 

Емилия Ченгелова са свързани с обогатяване на съществуващите знания 

в областта на  методите за изследване на феномена „икономика в сянка“ 

и като цяло на методите на СЕИ. Идентифицирани са основните 

предизвикателства, свързани с различните елементи на методологията на 

емпиричното изучаване на неформалните икономически дейности.  

Конструирана е и е емпирично валидирана цялостна собствена 

методология за емпирично изследване на икономиката в сянка, която 

обхваща всички основни и допълнителни източници на информация, 

необходими за изчерпателното изучаване на явлението. Предложена е и е 

обоснована необходимостта от прилагане на комбинирана изследователска 

стратегия, която се реализира чрез система от логически взаимосвързани 

социологически изследвания. Разработена е обща система от емпирични 

индикатори за изследване на икономиката в сянка и са конструирани 

релевантни изследователски инструменти за работа на терен. (публикации 

№№ монография 1, статии и доклади 1, 5, 7). 

Към приносите с методологически характер бих прибавил и 

направения критичен анализ на философските корени на двете групи 

методи за набиране на данни, прилагани в СЕИ - количествени и 

качествени. Идентифицирани са основните предимства и 

предизвикателства, свързани с прилагането на тези методи. На основата на 

анализа на актуалните тенденции в световната и българската практика са 

дефинирани критерии за идентифициране на познавателните възможности 

на количествените и качествените методи. Предложена е и е обоснована 

необходимостта от прилагане на комбинирана изследователска стратегия, 

която се реализира чрез система от логически взаимосвързани 

количествени и качествени СЕИ  (монография № 2).   

 Третата група приноси в научните трудове на  доц. д.с.н. 

Ченгелова могат да се определят като научноприложни. Тук специално 

внимание заслужават разработените с основното участие на кандидатката 

в конкурса мониторингови доклади за неформалната икономика и 

постигнатия напредък в нейната превенция за 2013 и 2014 г., както   и 

заключителния доклад за изпълнението на проект „Ограничаване и 

превенция на неформалната икономика“ от 2014 г.  Тези доклади съдържат 

важни практически препоръки за изработването на политики и 

прилагането на мерки за ограничаване и превенция на неформалната 

икономика. Освен това за целите на проекта са създадени серия от 

дидактически материали и учебни помагала, разработени в съответствие 

със съвременните изисквания на андрагогиката.  
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5. Ръководство на научноизследователски и приложни 

проекти, експертна и консултантска дейност 

Към очертаните до тук постижения на доц. д.с.н. Ченгелова в 

научнопреподавателската и научноизследователската работа следва да се 

добави и участието й като ръководител на научни колективи в редица 

национални и международни проекти, от които бих откроил следните: 1) 

„Разработване на пилотен инструмент за подобрено събиране на данни за 

имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на 

имигрантите в българското общество“, 2011 г.; 2) „Обогатяване на 

българския пазар на труда и улесняване на интеграцията на имигрантите, 

2009 г.; 3) „Разработване на профил за безопасност и здраве при работа на 

национално ниво“, 2012 г. и др. 

Освен това доц. Ченгелова е изпълнявала експертна дейност в интерес 

на Министерството на финансите по проект „Практически ефекти от 

приложените през периода 2010-2014 г. мерки за ограничаване и 

превенция на неформалната икономика в България”, Асоциацията на 

индустриалния капитал в България по проект “Обогатяване на българския 

пазар на труда и улесняване на интеграцията на имигрантите”, 2009 г., 

Министерство на труда и социалната политика по проект „Гъвкавост и 

сигурност в политиките за заетост на национално и локално ниво”, 2007 г. 

и др. 

 

6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата 

и чуждестранната литература 

Научните трудове доц. Ченгелова са много добре познати сред 

колегите у нас и в чужбина. Те са цитирани многократно, което се вижда 

от приложения списък на 77 забелязани цитирания на трудовете на 

кандидатката към 18.02.2015 г., от които 7 са в издания на английски език. 

  

7. Бележки и препоръки 

Като имам предвид сериозните приноси към развитието на науката с 

публикацията на монографията „Икономика в сянка“. Холистичен подход 

за емпирично изучаване и актуални измервания, бих предложил на доц. 

Ченгелова да помисли за публикуване на целия текст или на избрани глави 

на английски език, за да достигнат резултатите от нейните изследвания да 

максимално широка аудитория.  

 

8. Лични впечатления от кандидата 

Познавам лично доц. д.с.н. Емилия Ченгелова още от времето, 

когато бяхме докторанти в Института по социология на БАН. През тези 
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години сме работили съвместно по редица изследователски проекти. Това 

ми дава основание да посоча, че тя е един изключително коректен колега, 

мотивиран научен работник и е изцяло отдадена на изследванията в 

областта на методологията и методиката на социалните емпирични 

изследвания.  

 

 8. Заключение 

Като имам предвид посочените научни и научноприложни приноси 

на кандидата в конкурса, препоръчвам на членовете на уважаемото научно 

жури  да гласуват за присъждане на академичната длъжност „професор” на 

доцент д.с.н. Емилия Евгениева Ченгелова в професионално направление 

3.1. „Социология, антропология и науки за културата“ по специалност 

„Социология“ за нуждите на Центъра за емпирични социални изследвания 

към Института за изследване на обществата и знанието на БАН.  

 

 

проф. д.с.н.                                               Янцислав Янакиев 

 

 

 

София,  

25.04.2015 г.  

 

 


