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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф.дсн Николай Тилкиджиев, 
Катедра „Публична администрация” 

Философски факултет, Софийски университет 
 

Относно трудовете на главен асистент д-р Елица Димитрова 
единствен участник  в конкурс по научно направление „Социология” 
за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ ПО СОЦИОЛОГИЯ”,  
ШИФЪР 05.11.01. за нуждите на Институт за изследване на населението и човека-БАН, 
обявен от същия институт на основание чл.4, ал.2 и чл. 25 от ЗРАСРБ и в съответствие 
на решение на Научния съвет на ИИНЧ-БАН (протокол №6 от 05.05.2011 и протокол №8 
от 23.06.2011 г.) - в ДВ, бр. 44/10.06.2011 г. 
 

І. Обща характеристика на трудовете на кандидата 

Гл.ас. д-р Елица Димитрова е единствен кандидат за обявения конкурс за “Доцент” за 

нуждите на Института за изследване на населението и човека при БАН. Образователно-

квалификационната подготовка и спецификата на професионалните занимания на 

кандидатката съответстват напълно на конкурса.  

Приложеният в документите списък на публикациите на кандидатката съдържа 

общо 27 публикации, от които: 1 монография (от 2011 г.), участие с 5 материала в 

съавторства в две колективни монографии (от 2008 и 2011 г., за които са приложени 

разделителни протоколи), 21 статии и студии, публикувани между 2006 и 2011, т.е. 

всички след защитата на доктората й по социология (2006). 

 

ІІ. Обща характеристика на научноизследователската, научно-приложната и 

педагогическата дейност на кандидата 

Елица Куздова Димитрова е завършила специалност „Социология” във Философски 

факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” през 2002 г., като веднага след 

това кандидатства и е приета за редовен докторант в Центъра за изследване на 

населението при БАН. Получава научната степен „Доктор по социология” през 2006 г., 

като докторант в същия център. След защитата е назначена в същия център и заема 

последователно длъжностите младши експерт, научен сътрудник II ст. и I ст., а от 

1.07.2010 г- - на главен асистент. 

 Д-р Елица Димитрова се утвърди като перспективен млад и същевременно зрял 

изследовател в областта на социология на репродуктивното поведение, с висока 
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професионална подготовка, с много добра публикационна активност, с достатъчно 

преподавателска дейност. 

 

II.1. Научни области и проблеми 

Гл.ас. Елица Димитрова е посветила своята научно-изследователска в една от най-

коментираните сред широката общественост област, т.е. твърде актуална, значима 

проблематика: проблеми на репродуктивното поведение, премени и периодизация на 

раждаемостта у нас в широкия европейски контекст, ценностни системи и ориентации в 

отношенията между половете, взаимоотношения между поколенията, рисково 

репродуктивно поведение сред децата в училищна възраст, проблеми на безплодието и 

бездетството и др.под. Професионализмът си тя изгражда и в специализации в 

престижни изследователски центрове в Рощок-Германия, Кеймбридж-Великобритания, 

университета в Мичиган-САЩ, Полша, Швеция, Унгария, Русия, Холандия, Норвегия, 

Словения. А постигнатото равнище тя демонстрира както в редицата публикации, така и 

в редица национални и международни конференции (в Будапеща-Унгария, Париж-

Франция, отново в Рощок-Германия, Белград-Сърбия, Виена и Грац-Австрия, Клуж-

Румъния, Великобритания, Холандия, Португалия, САЩ). 

 

II.2. Характеристика на приложната дейност 

Биографичната справка говори за опит в организацията на научната дейност. 

Ръководител е на докторантския семинар в Центъра за изследване на населението (2008-

2009), технически организатор е на софийската лятна школа по демография (2010), 

получила е награда на БАН за научни постижения на млади учени в социалните науки 

(2006), както и награда за научни постижения на млади изследователи (2007). Трябва да 

се има предвид и участието на гл.ас. Димитрова в множество дискусионни научни и 

научно-приложни форуми със свои доклади и съобщения, което без съмнение доразвива 

професионалната й компетентност сред международната колегия. 

 
II.3. Педагогическа подготовка и дейност 

Г.ас. Елица Димитрова е хоноруван асистент по статистика в Катедра „Социология” на 

Софийския университет (2006-2008) и по статистика и демография в Нов български 

университет (2010-2011). 

 
ІІІ. Основни научни и научно-приложни приноси 
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Една от предпочитаните проблемни области на гл.ас. Елица Димитрова е „”, приложена 

в нейни анализи на изменения теорията за Втория демографски преход в 

репродуктивното поведение у нас през последните две десетилетия, главно по 

отношение на пол, брачност, семейство и раждаемост, на партньорството и 

родителството в постсоциалистическа България. Тази тема д-р Димитрова започва още в 

дисертацията си и доразвива в публикации в периода 2008-2011 г. Изхождайки от 

социологическата си подготовка, Елица Димитрова прави различни усилия да 

«социологизира демографията», влагайки, редом с демографските константи и 

променливи и социологически измерения и индикатори, особено изследвайки 

еволюцията на раждаемостта и семейството в България, ролята на ценностните системи 

и ориентации на участниците в репродуктивното поведение – особено в монографията й 

«Промени в раждаемостта в България – поведенчески и ценностни измерения». С 

приложна насока са разработките за здравословното и нездравословно поведение на 

младежите в училищна възраст у нас – сблъсъкът им със стресове и неудовлетвореност, 

с тормоз и насилие, попадането им под различни зависимости, рискови форми на 

поведение. С приложна значимост са и разработки на кандидатката за особеностите на 

репродуктивното поведение сред жените у нас по образователен и етнически признак. 

 
ІV. Цитирания 

Кандидатът представя списък от 13 забелязани цитирания в списания, книги, 5 от които 

в чуждестранни издания и 8 – в национални.   

 
V. Критични бележки  

Пожелавам на колегата гл.ас. Димитрова да засили и разшири още повече 

публикационната си активност и участието си в публични дебати по темите, върху 

които работи, доколкото тъкмо обществените дискусии по тези теми се нуждаят от 

високоподготвени, квалифицирани, компетентни изследователи.   

 
VІ. Лични впечатления и становище за дейността на кандидата 

Познавам кандидата като колега и автор. Нямам съвместни публикации. 

 
VІІ. Общо заключение  

Казаното оформя позитивната оценка за качествата и професионалните постижения 

на кандидатката гл.ас.д-р Елица Куздова Димитрова за научното звание „Доцент”. 

На основата на прегледа на документацията, моето становище е, че постиженията на 



 4 

кандидатката гл.ас. д-р Елица Димитрова напълно отговарят на изискванията за 

получаване на научното звание „Доцент по социология” , по шифър 05.11.01., 

характерът на преподавателските й ангажименти, международната й активност и изяви, 

всички в областта на нейните специализирани професионални занимания, прави 

кандидатката един от утвърдилите се изследователи в тази проблемна област. 

 

Член на научното жури за Конкурса: 
Проф.дсн Николай Тилкиджиев 
26 септември 2011 г. 
София 

 


