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СТАНОВИЩЕ 
От доц. д-р Мария Белчева 

Секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението” 

Институт за изследване на населението и човека – БАН 

 

Относно заемане на академичната длъжност „доцент по социология” от 

д-р Елица Димитрова – главен асистент в ИИНЧ и единствен участник в 

конкурса, обявен от Института в ДВ, бр. 44/10.06.2011 г. 

 

 

1. Биографични данни. Научни интереси 

 

Елица Куздова Димитрова е родена на 13.10.1979 г. в гр. Плевен. През 

2002 г. завършва специалност „социология” във Философския факултет 

на СУ „Св. Кл. Охридски”. Още същата година след успешно издържан 

конкурс е приета за редовен докторант в Центъра за изследване на 

населението при БАН. През 2006 г. получава научната степен „Доктор по 

социология”, след което е назначена в Центъра и заема последователно 

длъжностите „младши експерт”, „научен сътрудник ІІ ст.” и „научен 

сътрудник І ст.”. От 1.07.2010 г. е главен асистент в ИИНЧ при БАН.  

 

Научните интереси на кандидатката Елица Димитрова са в областта на 

раждаемостта и репродуктивното поведение на населението и 

специфични негови подгрупи, ценностната система на младите, 

взаимоотношенията между половете и поколенията, сексуалното 

възпитание, безплодието и бездетството, рисковите поведения сред 

юношите. 

 

 

2. Публикации 

 

Приложеният от кандидатката списък на публикациите съдържа общо 27 

заглавия, от които 1 монография (2011 г.), 21 статии и студии, публикувани 

от 2006 до 2011 г. и участие в две изследователски монографии (2008 и 

2011 г.) с приложени разделителни протоколи. Всички посочени в списъка 

публикации са след защитата на докторската дисертация. 

 

 

3. Приноси 

 

Въз основа на задълбочен и комплексен анализ се разкрива динамичният 

характер на репродуктивните намерения и планове на индивидите и 

тяхната обусловеност от значими събития и условия.  

 

Изследването на съзнателното бездетство дава значителна яснота 

относно този слабо проучен феномен у нас. 
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Изводите от изследванията поставят актуални въпроси за решаване от 

политици и управленци, икономисти, лекари, учители. 

 

4. Цялостна дейност 

 

Елица Димитрова е изграден и в същото време перспективен 

изследовател в областта на социологическите аспекти на 

демографските процеси и явления. Към изследванията подхожда 

оригинално, по начин присъщ на съвременен изследовател, който 

познава в дълбочина и използва както теоретичните концепции за 

развитие на населението, така и модерните методи за анализ на 

емпирични данни. 

 

Много добрата подготовка Елица Димитрова постига освен с отдаденост 

и изявен интелект, и чрез специализациите в престижни изследователски 

центрове. 

 

Проявява висока активност в организацията на научната дейност на ИИНЧ. 

През 2008–2009 г. е ръководител на докторантския семинар в ЦИН, а през 

2010 г. е технически организатор на софийската лятна школа по 

демография. Участва в научни и научно-приложни дискусии с доклади и 

съобщения. През 2006 г. получава награда на БАН за научни постижения 

на млади учени в областта на социалните науки, а през 2007 г. – за 

научни постижения на млади изследователи от Съюза на учените в 

България. 

 

Елица Димитрова извършва и преподавателска дейност – хоноруван 

асистент по статистика в Катедра „Социология” на СУ през 2006–2008 г. и 

по статистика и демография в Нов български университет през 2010–2011 

г. 

 

 

5. Заключение 

 

Всичко казано дотук ми дава основание да заявя високата си оценка за 

личността и дейността на д-р Елица Димитрова. Смятам, че нейните 

личностни и професионални качества, както и постиженията й на млад 

изследовател, напълно отговарят на изискванията за получаване на 

научното звание „Доцент по социология” – по шифър 05.11.01. 

 

 

Председател на научното жури за Конкурса: 

доц. д-р Мария Белчева 

 

 

 

10.10.2011 г. 
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