
 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

Относно участието на главен асистент д-р Елица Димитрова  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.Кратки биографични данни и характеристика на научните интереси на кандидата 

Елица Димитрова е завършила специалност „Социология” в СУ „Св. Кл. Охридски” през 

2002 г., след което става редовен докторант в Център за изследване на населението при 

БАН и в срок от три години подготвя и защитава дисертация (2006), която е високо 

оценена с награди на БАН и СУБ. В годините след защитата на дисертацията (2006-2011) 

тя усъвършенства своите научни компетенции във водещи научни институции като Макс 

Планк Институт за демографски изследвания в Рощок-Германия, Кеймбридж-

Великобритания, университета в Мичиган-САЩ, Полша, Швеция, Унгария, Русия, 

Холандия, Норвегия, Словения.  Впечатлително е участието й с доклади и презентации  в 

международни (15) и национални конференции и школи (5) през този период. 

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. Научните й 

интереси са в областта на социологическите аспекти на демографските процеси и в 

частност раждаемостта, репродуктивното поведение и семейството. Наред с това тя 

владее и прилага в своите разработки методи от висшата статистика като факторен 

анализ, регресионен анализ, метод на събитийния анализ, мултилевъл метод и др. 

Образователно-квалификационната й подготовка и фокусът на голямата част от нейните 

публикации  съответстват напълно на конкурса.  

 

ІІ. Преглед и анализ на публикациите. 

Приложеният списък от публикациите на кандидатката съдържа общо 27 публикации 

след защитата на докторската й дисертация през 2006 г., от които: 1 монография (от 2011 

г.), участие с 5 материала  в две колективни монографии (от 2008 г. и 2011 г.), 21 статии 

и студии, от които 4 публикувани в международни списания и сборници на руски и 
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английски език. За всички публикации в съавторства са приложени разделителни 

протоколи.  

Основна област на изследователската и публикационната активност на кандидатката е 

проблематиката за раждаемостта и репродуктивното поведение в контекста на 

променящите се ценностни нагласи в българското общество. Тази проблематика е 

разработена иновативно от авторката както в теоретичен, така и в методологичен и 

методичен аспект. Определено може да се твърди, че Е. Димитрова доразвива и 

обогатява с анализите си влиятелната теоретична парадигма за втория демографски 

преход и неговите специфики за Източна Европа и специално за България. В 

методологичен и методичен план тя разработва диференцирана картина на факторното 

влияние на образованието, етническата принадлежност, възрастта и пр. характеристики 

върху раждаемостта (конкретно ранговата раждаемост) чрез прилагането на многомерни 

статистически процедури. С това кандидатката внася приносен момент в развитието на 

българската демографска и социологическа литература. 

Иновативен характер имат и публикациите, в т.ч. и тези на английски език, относно 

промените в ценностните нагласи и нормите към брака, семейството и отношенията 

между половете в периода преди и след 1989 г., както и публикациите за безплодието и 

бездетството.  

Допълнителен акцент в нейните публикации са емпиричните анализи на здравните 

поведения на младите хора, в които анализите се основават на прецизно прилагане на 

многомерни статистически техники. 

 

III.  Анализ и оценка на приносите на кандидата 

Приносите са ясно и точно формулирани и съотнесени прецизно към конкретните 

публикации, в които могат да се открият. От тях се вижда, че научната продукция на 

кандидатката обхваща приноси в теоретично, методологично и методично естество, 

както и отделни приноси от приложен характер, свързани с управленческите практики. 

 

IV. Оценка на цялостната дейност на кандидата 

Гл.ас. д-р Елица Димитрова има и активна преподавателска дейност като хоноруван 

асистент по статистика в Катедра „Социология” на Софийския университет (2006-2008) 

и по статистика и демография в Нов български университет (2010-2011). 

Тя има активна дейност и в национални и международни проекти – освен 4 проекта в 

рамките на Центъра за изследване на населението и Института за изследване на 
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населението и човека към БАН участие в 2 национални проекта с външно финансиране и 

в 2 международни проекта по линията на 7-ма РП на ЕС. В тези проекти тя участва не 

само като член на екипа, но и в една част от тях като координатор и организатор на 

научни мероприятия. 

В последните години активно се включва и в изказвания и дискусии по демографските 

теми в медиите.  

Кандидатката представя списък от 13 забелязани цитирания в списания, книги, 5 от 

които в чуждестранни издания и 8 – в национални.   

 
V. Общо заключение  

Представената богата и качествена научна продукция след защитата на дисертация, 

както и допълнителната преподавателска и изследователска дейност в национални и 

международни проекти, конференции и школи формират моята изцяло позитивна 

оценка за безспорния професионализъм на кандидатката гл.ас.д-р Елица Куздова 

Димитрова за научното звание „Доцент”.  Моите лични впечатления от кандидатката 

са отлични и смятам, че тя е един вече утвърдил се и с огромни перспективи млад 

изследовател с високи професионални качества и изисквания, което прави 

кандидатурата й за получаване на научното звание „Доцент по социология” , по 

шифър 05.11.01. за логична стъпка в нейната биография. 

 

Член на научното жури за Конкурса: 
 
Доц.д-р Татяна Коцева, 
Демографски Департамент,  
Институт за изследване на населението и човека, БАН 
 
10 октомври 2011 г. 
София 

 

 


