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РЕЗЮМЕТА  

на научните трудове на гл. ас. д-р Стоянка Черкезова, които не повтарят 

представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

 

I. Монография – 1 бр. 

1. Cherkezova, S., Tomova, I., An option of last resort? Migration of Roma and Non-

Roma from CEE Countries, UNDP, Bratislava, 2013 (200 pages) 

 

Монографията представя изследване на миграционните движения и социално -

икономическата ситуация на ромите от дванадесет страни от централна и източна Европа 

(България, Унгария, Румъния, Молдова, Босна и Херцеговина, Хърватия, Албания, Черна 

гора, БЮР Македония, Словакия, Чехия и Сърбия). Обект на изследване са потенциалните 

емигранти сред ромите в тези страни, техните мотиви за емиграция, статусът им от гледна 

точка на доходите (поставени в различни концептуални рамки за бедността), заетостта, 

материалните условия на живот, достъпът им до определени услуги, дискриминацията в 

перспективата на теорията за тласкащите и за привличащите фактори (push-pull theory). По-

малко (поради методологични ограничения) е изследван опитът в приемащите страни на 

завърналите се у дома емигранти роми, от гледна точка на възможностите им за интеграция 

в чужбина с акцент върху достъпа до заетост и доходи. По-задълбочено изследване на 

социално-икономическата ситуация (интеграционен профил) на мигрантите в приемащите 

страни е направен в отделна втора глава  (но с по-малък обхват) роми във Франция и Италия 

(основно емигранти от Румъния и от няколко страни от западните Балкани - Босна и 

Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Македония и Сърбия - страните от бившата 

Югославска република).  

Анализът е направен главно въз основа на микроданни от две проучвания: 

UNDP/WB/EC regional Roma survey 2011 (N= 13481) FRA Roma pilot survey 2011 (N=1240 

за Франция и N=1254 за Италия), които са методологично съвместими и частично 
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позволяват сравнимост между изводите. 1 В първата глава са използвани също данни за не-

роми, които живеят сред или в близост до ромската общност. Те не са представителни за 

неромите в тези страни и са анализирани внимателно, с идеята да се покажат в общи щрихи 

различията между роми и нероми, а не да се правят точни количествени оценки. 

В структурно отношение анализът е представен в две отделни глави (114 стр.),  

заключение и препоръки за политиките (7 стр.) и приложения (30 стр.). В първата глава са 

представени основните демографски тенденции в дванадесетте изпращащи страни. 

Направена е приблизителна оценка на емиграционните потоци след 1990 г. до 2010г. по 

страни въз основа на официални данни (Евростат и ОИСР) за имигрантите по приемащи 

страни, молбите за убежище и одобрените молби, издадените разрешителни за пребиваване. 

Страните са групирани, а емиграционните потоци са анализирани от гледна точка на 

контекстуалните различия между дванадесетте изпращащи страни в следните аспекти: 

икономическата динамика и разнообразието в икономическото развитие; някои социални 

последици (основно свързани с промените в икономическото благосъстоянието, доходите 

на населението, достъпа до труд) след началото на преходите към пазарна икономика; 

наличието/отсъствието на военно-политически конфликти (които пораждат мащабни, но 

сравнително кратки вълни от емиграция) и наличието/отсъствието на етническо 

напрежение; правно-политическият статут на всяка изпращаща страна и нейните 

отношения с основните приемащи страни (САЩ и някои страни в Европа). Представени са 

имиграционните политики на приемащите страни и наличието на специфични режими 

спрямо мигрантите от някои от изпращащите страни, както и специфики на 

интеграционните политики в периода за последните десет години преди провеждане на 

изследването. Част от тези политики оказват ограничителен ефект върху миграцията, но 

също създават условия за нелегална имиграция. Данните показват, че молбите за убежище 

са повече в страни с по-рестриктивна имиграционна политика. Това в последствие е 

отчетено при анализа на предпочитанията по дестинации и на привличащите фактори 

(които оказват влияние върху избора на дестинация за емиграция).  

                                                           
1 Във всеки от въпросниците по двете проучвания има общо ядро от въпроси, които са синхронизирани, 

включително от гледна точка на превода им; имат координирани и одобрени процедури за дефиниране на 

извадките и за провеждане на теренната работа Двете проучвания са проведени в един и същи период (май-

юни 2011 г.) 
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В рамките на този сходен и едновременно с това специфичен контекст на всяка от 

изпращащите страни са изследвани въпросите на миграционните нагласи сред ромите, 

различията между роми и не-роми по отношение на тези нагласи. Данните показват, че 

равнището на благосъстояние (по ППП) на населението кореспондира с дела на желаещите 

да емигрират от една страна (роми и нероми), а неравенствата в доходите между роми и 

нероми и широко разпространената не само относителна, но и абсолютна бедност сред 

ромите кореспондира с по-често декларирано намерение за емиграция. Мотивите за 

миграция на ромите не се различават от тези на не-ромите: бедността, липсата на работа, 

желанието за по-добър живот – това са основните мотиви на всички емигранти – 

потенциални и реални. Не се потвърди тезата, че етническата дискриминация в родните 

страни е един от главните изтласкващи фактори за ромите, въпреки че тя трудно може да 

бъде отделена от останалите елементи на социално неблагоприятното положение и според 

редица други изследвания тя е сред предпоставките за бедността и социалното неравенство 

при ромите. От друга страна проучването показа, че по-малката дискриминация в чужбина 

не е сред основните привличащи фактори за емиграция на ромите. Въпросът беше 

допълнително изследван  с микроданни от Европейското социално изследване, вълна 2012 

г. в пет страни (сред най-желаните за емиграция и сред не толкова желаните) – Германия, 

Франция, Великобритания, Италия и Гърция. Данните показаха, че етническата 

нетолерантност съществува и в чужбина, но там дискриминацията обикновено не се 

формулира в етнически термини (защото подобно поведение не е обществено допустимо), 

а по други признаци, които корелират с етничността (от умерена до силна корелация). 

Дискриминацията спрямо имигрантите в приемащите страни се засилва, когато те са 

представители на маргинализирана етническа група. 

В следващото изложение са представени и анализирани профилите на типичните 

емигранти от едни страни от ЦИЕ към други страни в ЦИЕ – от ромски и неромски 

произход; по пол и по възраст; пътуват със семействата си или сами; по продължителност 

на престоя, опит или не за легализирането му и възможностите за интеграция. Обяснени са 

спецификите в моделите на миграция при жените и мъжете роми в перспективата на 

концепцията за жизнения цикъл и разпределението на ролите между мъжете и жените. 

Анализирани са промените в профилите на мигрантите според годината на пристигане в 

приемащата страна. Анализирана е степента на интеграция според престоя в страната – 
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приемник от гледна точка на опита на имигрантите да легализират престоя си, достъпа до 

заетост, вида на заетостта, доходите. Към момента на изследването една част от ромите (и 

не-ромите) никога не са предприемали стъпки да узаконят престоя си, въпреки че живеят в 

дестинацията-приемник от десетки години. В общия случай опиталите се да се регистрират 

са над 70 % от интервюираните. Повечето от ромите и не-ромите които са отскоро в 

страната приемник разчитат на доходите си не от помощи, а от нелегален труд. Те са 

„невидими“ за социалните системи, което поставя под въпрос твърденията за злоупотреби. 

Налага се също изводът, че престоят в други ЦИЕ създава донякъде възможности за 

излизане от крайната бедност, но не решава доста от проблемите, които ромите срещат и у 

дома във връзка с интегрирането им. Справянето с бедността е по-възможна в по-богати 

страни, както показа анализът на роми, които са се завърнали в родната си страна. Но те не 

дават много по-голям шанс за интеграция от гледна точка на пазара на труда и вида на 

заетостта, въпреки че са по-желани дестинации. 

Втората глава е посветена на количествен анализ на социално-икономическата 

ситуация на мигрантите - доходи, заетост, достъп до медицински услуги, жилищни условия, 

участие в образователната система, дискриминация и взаимовръзките между тях. 

Респондентите във Франция са много специфична непредставителна група от 

свръхмаргинализирани роми мигранти, ситуирани в лагери около и в Париж. Те са сред 

тези, които са често обект на обществени дебати, медиен интерес, политически коментари 

и действия. Представяни като хора, които не желаят да се интегрират, част от мрежи за 

просия и проституция, като  заплаха. Анализът показва, че тези роми не се регистрират 

именно, защото се страхуват да не бъдат експулсирани от страната. Поради това работят 

нелегално, живеят в дълбока бедност, която често не им позволява да имат храна на масата. 

Не могат да си позволят, а и не виждат смисъл да инвестират в жилища. Така практиките 

по насилственото преместване/ експулсиране заради незаконните паянтови постройки с 

много лоши хигиенни условия, се нареждат сред причините тези роми да живеят в същите 

тези условия. Като цяло грамотността и познаването на местния език не дават големи 

предимства на пазара на труда, за излизане от бедността, за достъп до здравни или други 

услуги. Предимство дава легалния/нелегалния престой. Детският труд е ежедневие. 

Въпреки че най-често посочвания мотив ромите да се опитат да се регистрират е 

образованието на децата им, по-голямата част от тях не са обхванати в образователната 



5 
 

система. Сравнителният анализ с моделите на поведение и записваемостта на ромите деца 

в Румъния показват, че при тази група роми миграцията намалява вероятността децата да 

ходят на училище. Анализирани са подробно причините за това. Въпреки трудния живот, 

ромите предпочитат да останат във Франция, защото алтернативата е още по-дълбока 

бедност и глад. Когато респондентите изтъкват мотивите, поради които предпочитат да 

живеят във Франция, изразите, които използват са много силни и показват крайна 

необходимост. Те не търсят просто по-добър живот. Те имат нужда да оцелеят.   

Респондентите в Италия сравнително по-точно (в сравнение с Франция) отразяват 

съвкупността на ромите, включително на мигрантите – роми. Поради това освен 

профилирането и анализа на социално-икономическото им положение включва освен вече 

описаните елементи, също сравнения с местните роми, синти и нероми. Ромите, които са 

мигрирали в Италия са по-добре интегрирани, отколкото изследваните роми в лагерите във 

Франция, а ромите, които са мигрирали от Западните Балкани в Италия са по-добре 

интегрирани от ромите от Румъния в Италия. Т.е. почти всички роми от страните от 

Западните балкани са се опитали да регистрират престоя си, над 90 % от децата посещават 

детска градина, респ. училище, по-често имат заетост, макар нерегламентирана, не 

гладуват, по-често имат медицинска осигуровка, по-здрави са, живеят в по-добри битови 

условия и се чувстват по-удовлетворени от живота. Все пак въпреки че са сравнително 

интегрирани, те живеят при доста по-лоши условия в сравнение с местното население и 

имигрантите не-роми. 

Изследването показва, че ромите като цяло не са добре интегрирани никъде. 

Заетостта при тях обикновено е несигурна и е решение за крайната бедност, но не на 

бедността.  

Все пак един от важните изводи от направения анализ е, че е възможно ромите да 

бъдат интегрирани, като легалният престой в страната е от ключово значение. С това се 

опровергава обратната теза поддържана от редица представители на академичните среди, 

от част от политическия „елит“ и обикновените граждани.  

Направени са някои изводи и предложения в полза на политиките. Едно от тях 

търсенето на интегрирани решения и съвместни политики от изпращащите и приемащите 

страни. Предложението е контратеза на модерното и разпространено в Европа фокусиране 
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и критицизъм срещу изпращащите страни и тяхната неспособност да създадат възможности 

за достоен живот на всички етнически групи. 

 

II. Участия в колективна монография – 3 бр. 

 

1. Черкезова, С. Методични аспекти при оценката на плановете за развитие на 

общините в България. Обща характеристика на плановете, В: Намаляване на 

социално-икономическите различия между регионите в България чрез 

ефективно използване на възможностите на стратегическото планиране и 

програмиране, Университетско издателство „Стопанство”, 2017, 117-152 

 

Разработена е цялостна методика за оценка на регионалното развитие и конкретно 

на общинските планове за развитие в България за периода 2007-2013 г., която включва три 

принципно различни похода за оценка на планове – от гледна точка постигнатия социално-

икономически прогрес, качеството и технологията на плановия процес и от гледна точка на 

отделните елементи на плана (цели, задачи, определените действия и мероприятия, 

очаквани резултати, предвидените ресурси и взаимодействието между тях) и изискванията 

за качество. Представен е алгоритъм за разработване на методика за оценка на регионални 

планове. Разработена е  система от показатели на равнище общини, които съчетават 

прилагането трите подхода и дефинираните критерии за оценка на плановете. Създадената 

методика е приложима за оценка на плановете за общинско развитие с малка адаптация през 

следващия планови период. 

2. Черкезова, С. От задълбочаващи се социално-икономически различия към 

просперитет на регионите. В търсене на възможности за усъвършенстване на 

стратегическото планиране на общинско равнище в Южна България, В: 

Намаляване на социално-икономическите различия между регионите в 

България чрез ефективно използване на възможностите на стратегическото 

планиране и програмиране, Университетско издателство „Стопанство”, 2017, 

255-353 
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Целта на изследването е да се потърсят възможностите за усъвършенстване на 

регионалното планиране в България въз основа на оценката на общинските планове за 

развитие в южна България, разработвани за периода 2007 – 2013 г. чрез анализ на тези 

планове от гледна точка на качеството им,  заложените национални изисквания и 

постигнатия социално-икономически напредък. Анализът на плановете е направен въз 

основа на възможно най-много гледни точки:  

• постигнатия социално-икономически прогрес - кластериране на общините в 

началото и в края на плановия период и оценка на различията по система от показатели, 

които обхващат състоянието на икономиката, пазара на труда, образователната и здравната 

система, доходите на наетите, състояние на жилищата и на елементи от инфраструктурата, 

екологичната среда, демографски показатели. Оценени са промените в показателите за 

периода.  

• технологията на планиране и доколко тя е позволила да се вземат под внимание и 

отразят в плановете интересите на всички групи в обществото - анализ на извадка от 

плановете за процедурите по обществено консултиране – документен анализ;  

• изискванията на планирането по отношение на отделни елементи на плана  - цел и 

подцели, брой приоритети, разпределение на средствата по приоритети, размер на 

планираните средства и разпределение по източници, размер на изразходените средства по 

еврофондове, индикатори в плановете за оценка на развитието и техни характеристики,  др. 

Оценена е тяхната взаимовръзка: елементите са квантифицирани за извадка от плановете и 

е направен статистически анализ.  

• анализиран е капацитета на общинските власти във връзка с разработването на 

планове в периода непосредствено преди влизането на България в Европейския съюз – 

административен, материален и финансов и връзката между тях.  

• анализирани са икономическата, демографската и социалната среда в България, 

някои законодателни промени през периода на прилагане на плановете. Представено е 

отражението на тези промени върху правомощията на общините, върху финансовия им 

капацитет и възможности за управление на процесите. 

• направени са предложения за усъвършенстване на планирането и на плановете, въз 

основа на изводите от изследването. 
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• освен практико-приложен характер изследването апробира прилагането на 

оригинална методика, разработена за оценката на плановете, като дава насоки за  

усъвършенстването й. 

 

3. Черкезова, С., 2008. Регионалните политики и действия за заетост в ситуация 

на преструктуриране на местната икономика. На примера на Перник, В: 

Деиндустриализация и преструктуриране на заетостта в България: 

икономически и социални последици, под ред. на проф. К. Владимирова, 

София: Университетско издателство Стопанство, стр. 289-329 

Представено е самостоятелно изследване на последиците от преструктурирането на 

икономиката в Перник, която най-интензивно е протекла в периода 1999 – 2002 г. 

Изследвани са загубата на редица права, социални придобивки, ограничаването на достъпа 

до заетост и доходи за освободените от двете структуроопределящи производства, които 

придобивки в годините на масова индустриализация (за двете) са били сред най-високите в 

страната. Резултатите от анкетно проучване, направено за целите на изследването показват, 

че обедняването и увеличаването на бедността, продължителната безработица на масово 

уволнените е довело до липса на доверие в собствените възможности за реализация и спад 

в удовлетворението в различни житейски аспекти. Анализът на политиките за заетост и 

социално подпомагане е направен от гледна точка на ролята на всички актьори в този 

процес – държавата и местните й структури, чуждестранните инвеститори, МСП, общината, 

НПО, банковите институции, заетите в структуроопределящите производства и общо 

живеещите в района по време на преструктурирането. Направен е анализ на специфичните 

програми и проекти, разработени и прилагани за справяне с последиците от 

преструктурирането, както и на програмите на Агенция по заетостта (ДБТ – Перник) от 

гледна точка на сроковете, отделените средства и постигнатите резултати.  

 

III. Статии в чуждестранни издания – 3 бр. 

 

1. Cherkezova, S., 2014. Potential Romani Migrants from the Western Balkans in Going 

nowhere? Western Balkan Roma and EU Visa Liberalisation, Journal of the 

European Roma Rights Centre , Bratislava: ERRC, pp. 5-12 
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Изследвани са нагласите, мотивите и профилите на потенциалните мигранти роми и нероми 

в шест страни от Западните Балкани: Босна и Херцеговина, Хърватия, Албания, Черна гора, 

БЮР Македония и Сърбия. Войните в тези страни са създали специфична политическа, 

социална и икономическа ситуация. Те са генерирали огромни вълни от мигранти, 

включително бежанци. Наблюдава се продължение на посочените тенденции, дори години 

след като войните са приключили. Това поражда редица въпроси, на които в статията са 

предложени отговори:  кои са причините за подобно удължаване на тези тенденции, дали 

те са специфични за тези шест страни или се наблюдават в целия регион на Централна и 

източна Европа? Анализът показва, че към настоящия момент мотивите за емиграция са 

основно с икономически характер и не се различават съществено от тези в останалите 

страни от ЦИЕ, като това е валидно и за ромите от тези страни.  

 

2. Tomova, I., Stoychev, L., Cherkezova, S., 2013. Introductory Comparative Analysis 

of the Main Results of the Opinion Survey Realised in Bulgaria, Italy and Slovenia in 

Tackling Stereotypes and Prejudices between Roma and non-Roma in the EU 

Member States: Bulgaria, Italy, Romania and Slovenia, ed. Devetak Silvo, Maribor: 

ISCOMET, pp. 177-188 Available at: http://www.project-

redupre.eu/datoteke/concludingmeeting/Redupre-finalpublication.pdf   

 

Направен е сравнителния анализ на репрезентациите за ромите в България, Италия и 

Словения. Различните аспекти на репрезентациите на ромите са измерени с помощта на  

единен въпросник, пилотно тестван в три области – Разград (България), Фриули Венеция 

Джулия (Италия) и Бела Крайна (Словения). Изследвани са  промените в типовете расизъм 

в тези страни (традиционен, модерен, символен). Откроени са националните специфики на 

социалния имидж за ромите (позитивен и негативен) в контекста на реконструкцията и 

разпространението на стари страхове, предразсъдъци и стереотипи, свързани с тях. 

Резултатите от изследването имат условен характер на трябва да се приемат като добре 

обосновани хипотези.  
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3. Vladimirova, K., Atanassova, M., Cherkezova, S., 2011. La marginalisation des plus 

faibles en Europe de l’Est, dans “Place du travail & politiques publiques. Le travail 

réinventé. Un défi pour l’Europe.” sous la direction de Robert Salais, Cabinet 

Martinez, Nantes, pp. 51-56, available on www.capright.eu 

 

Представени са и концептуализирани основните предизвикателства пред политиките на 

пазарите на труда и сходствата между страните от Централна и Източна Европа по 

отношение на: големите емиграционни потоци предимно на млади хора и на хора в активна 

възраст; намаляващото и остаряващо население, респ. работна сила; незадоволителното 

равнище на образование и професионална подготовка; трудностите в началото на 

кариерното развитие и отлагането на участието на младите хора на пазара на труда; 

маргинализацията и изключването на ромите от сферите на заетостта и образованието. 

Незадоволителните резултати от многобройните политики на пазара на труда и 

утежняването на ситуацията на пазара на труда след началото на икономическата и 

финансова криза, страхът и усещането за загуба на права и сигурност сред хората в края на 

трудовата кариера след реформите за увеличаване на възрастта за пенсиониране 

обосновават необходимостта от нова цялостна, комплексна политика за развитие. Ключът 

е в акцентирането върху политики, които създават на възможности за хората да водят 

живот, който да ценят. Акцентира се върху необходимостта от образование, което създава 

капацитет за справяне и включване, политиките за съвместяване на професионалния с 

личния живот и индивидуализирането на политиките – случай по случай.  

 

IV. Студии в национални издания – 9 бр. 

 

1. Черкезова, С. Миграционен опит и нагласи спрямо образованието на 

българските роми. Население, т.36, Кн.1, Издателство на БАН Проф. 

Марин Дринов, София, 2018, 91-128 

 

Публикацията представя резултати от изследване на връзката между реално осъществено 

външно миграционно движение на роми от България и промяната в техните ценности и 

http://www.capright.eu/
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нагласи към образование. Изследвано е влиянието на миграциите върху представянето на 

ромските деца в българската образователна система и върху образователните нагласи на 

ромите основно с качествено теренно проучване. Ценността на образованието (на децата) 

се наблюдава при роми, които имат сравнително по-модерни от срещаното в ромските 

общности ценности по отношение на ролите на мъжа и на жената в семейството, платеният 

труд на жената, равенството между мъжете и жените. Ценността на образованието, както и 

активното отношение при търсене на по-добър живот съществува при тези респонденти и 

преди да мигрират. Но проучването регистрира случаи на еволюция в нагласите спрямо 

образованието. При определени условия мигрантите го възприемат все повече в ролята му 

на инструмент за постигане на по-добър живот. 

 

2. Томова, И., Л. Стойчев, С. Черкезова, С. Николова, 2016. „Оценка на 

актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на 

населението в Република България  (2012 г. - 2030 г.) от гледна точка на 

намаляване на различията, свързани с етничността“. В:  „Население“, 

2016/1 (143-165) 

 

Със средствата на аналитичното консултиране внимателно са дискутирани мерки и 

политики, които се отнасят до етничността в Актуализираната национална стратегия за 

демографско развитие на населението (2012–2030 г.) и нейния План за действие и 

мониторинг за 2015 година. Специално внимание е посветено на въпроси, свързани със 

здравеопазването и човешкия капитал. Основните проблеми на здравната политика и 

медицински практики, свързани с раждаемостта, смъртността (детската/майчината), 

заразните болести и заболеваемостта са внимателно разгледани. Освен това са представени 

и анализирани недостатъци на образователната система по отношение на ромските деца. 

Предложени са препоръки, които предоставят конкретни решения на актуални проблеми. 

 

3. Черкезова, С., 2015. Преходите от заетост към пенсиониране или как се 

преминава на икономичен режим, във „Възрастните хора като ресурс в 
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развитието“, под ред. на проф. П. Найденова и доц. Г. Михова, София: Изд. 

"Славена", 98-126 

 

Обект на изследването са доходният статус на пенсионерите, промяната в доходите при 

прехода между втората и третата фаза на жизнения цикъл и някои от прилаганите практики 

за определяне на размера на пенсиите. Изследвани са три основни проблема, свързани с 

доходите на хората в третата и четвъртата възраст - обедняването, бедността и 

неравенството. Анализът на практиките по изчисляване на размера на пенсията и 

определянето на минимален и максимален размер показва, че има възможност за 

усъвършенстване на пенсионните политики. Предложени са практики като въвеждане на 

минимални коефициенти на заместване на дохода като критерий за осъвременяване на 

пенсиите, съчетаване на частична пенсия с непълна заетост и др. 

 

4. Черкезова, С., 2015. Българските роми мигранти или как миграцията 

променя ценностите, Население брой 4, София: ИИНЧ, 164-194 

 

Целта на настоящата статия е да се потърсят доказателства за и против тезата, че съществува 

връзка между миграционните движения и опитът, който се придобива при миграция от една 

страна и промяната в ценностите от друга. Обект са ценностите на ромите, които са 

емигрирали от и завърнали се в България в контекста на обкръжението в приемащата и 

изпращащата страна – ценностите на немигриралите роми, на не-ромите в България и на 

мнозинствата в приемащите страни.   

Изследвани са ценности, които и преди са били обект на изследване под една или друга 

форма. Търси се дали има промяна в нагласите спрямо традиционните ценности и тези на 

модерното време; в отношението към образованието, по въпросите за интеграцията на 

ромите и в репрезентациите за тях.  

Въз основа на данни от две изследвания (Регионалното изследване за ромите на 

ПРООН/СБ/ЕС за 2011 г. и Европейското социално изследване – пета вълна/2010 г.) е 

направен сравнителен анализ между ценности, споделяни от мнозинствата в приемащите 

страни и България; между ценностите на българските роми и на не-роми, които живеят в 

близост до ромски общности; между ценностите на роми - завърнали се емигранти и роми, 
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които никога не са мигрирали. Откроени са промените в ценностната система на ромите 

екс-мигранти и техния характер. Потърсени са и предложени възможни обяснения за тези 

промените.  

 

5. Cherkezova, S., 2013. Unemployed at Higher Age in Bulgaria. Between the 

Pension Reform and the Inclusive Employment Policies, in Ageing in Bulgaria, 

eds: Naidenova, Penka & Mihova, Genoveva, Sofia: Marin Drinov Edition house, 

pp. 196-217 

 

Thе paper explores the dilemma of an ageing society, which develops with the parametric 

measures of the pension reform (prolonging the retirement age) on the one hand and the inclusive 

employment policies for aged unemployed in Bulgaria on the other hand, in the context of created 

possibilities for choice for the individuals in pre-retirement age. In particular, the paper draws on 

an empirical investigation of the national inclusive employment policies implementation on local 

level (Plovdiv) for unemployed persons over 50 (who are registered in the Labour office 

directorate, Plovdiv). 

 

6. Черкезова, С., 2013, Външна миграция на българските роми–митове и 

реалности: Потенциалните мигранти роми. Население 3 - 4, 125-149 

 

Дали ромите пътуват в чужбина само, за да злоупотребяват със социалните системи в по-

богатите страни? Това е основният въпрос, дискутиран в настоящата статия. Той става все 

по-актуален на прага на всеобщата паника на приемащите страни от вълните имигранти и в 

частност от ромски имигранти от страните от ЦИЕ. Привлекателността на държавата-

приемник е изследвана от гледна точка на това, което знаят и разбират хората, когато взимат 

решение да мигрират, т.е. от гледна точка на потенциалните емигранти. Категоричен 

отговор трудно би могъл да бъде даден, поради различни методологични ограничителни 

условия. Приведени са аргументи, които потвърждават и такива, които опровергават 

подобна теза, като са изследвани субективните възприятия, нагласи, очаквания и 

декларирани намерения за бъдеща миграция. Последните са верифицирани от гледна точка 
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на декларираните ценности, удовлетвореност в различни аспекти на живота, житейските 

стратегии, които респондентите избират.  

 

7. Cherkezova, S., 2014. Bulgaria’s Roma External Migrations: Myths and Realities, 

Nasselenie Review 5-6, Sofia: IPHS, pp. 122-144 

 

Do Roma migrate abroad for the only purpose to abuse the generous social systems of richer 

countries? This is the main discussed issue in the present paper. It becomes more and more relevant 

on the verge of European host countries-wide fright of the waves of immigrants, and in particular 

the panic of Roma immigrants from CEE countries. The attractiveness of the host country has been 

investigated from potential migrants’ viewpoint: in terms of what people know and understand 

when they decide to migrate. Any conclusive answer can hardly be given due to different 

methodological restrictions. Supporting and rejecting arguments are given by examining the 

subjective perceptions, attitudes, expectations and declared intentions for future migration. These 

latter are verified in terms of the declared values, level of satisfaction in different life aspects and 

life strategies that the respondents opt for. 

 

8. Владимирова Катя, Стоянка Черкезова, 2009, Политиките за заетост и 

институциите по места: за възможностите и свободата на избора, В: 

Трансформациите в труда: Социална сигурност и социален диалог, Сиела, 

115-158 

 

В публикацията са представени изводи от няколко последователни изследвания, проведени 

в България. Резултатите от изследванията са анализирани през призмата на възможностите 

за избор и на интересите на актьорите, които участват в процеса на включване на 

безработни в заетост – самите безработни, местните служби за заетост и работодателите. 

Представени са механизмите, по които се организира, оценява и финансира работата на 

местните служби за заетост и възможността от тази перспектива те да определят политиките 

за заетост, да действат локално и индивидуално. Възможностите за избор на безработните 

се формират от механизмите на взаимодействие между безработния и институцията и 

законовата регламентация на тези отношение и от изграденото доверие. Сравнително 
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малкото работодатели, които се обръщат към услугите на Дирекции Бюро по труда (поради 

различни причини), както и законовите изисквания към безработните за регистрация, за да 

получат и поддържат определени права ги поставят в ситуация на ограничен избор, което 

възпрепятства ефективността на политиките за заетост. Анализът е направен по видове 

политики на местните служби за заетост  и завършва с идентифициране на потенциала за 

усъвършенстване на политиките.   

 

9. Vladimirova, K., Cherkezova, S., 2010. From Employment Policies and Local 

Authorities: on Capacities and Freedom of Choice, in “Transformations in 

Labour: Social Security and Social Dialogue”, Sofia: Ciela, pp. 90-125 

 

The paper presents conclusions from several consecutive studies conducted in Bulgaria. The results 

of the research are analysed in the light of the choices and the interests of the actors involved in the 

process of joining unemployed people into employment - the unemployed themselves, the local 

employment services and the employers. 

 

V. Статии в национални издания – 4 бр.  

 

1. Черкезова, С., 2016. Доходи в третата възраст - ефекти от удължаването на 

трудовата кариера. Население, 3/2016, Издателство на БАН Проф. Марин 

Дринов, ISSN:0205-0617, 111-127 

 

Промяната в условията за придобиване на право на пенсия в България е лъкатушеща, 

нестройна. Правилата се променят на няколко пъти. Изискуемият осигурителен стаж също 

се колебае по години и нараства слабо.  

Статията има основно прагматичен характер. Търсят се и донякъде се предлагат отговори 

на въпроси като: Какви са преките резултати от реформата? Успява ли да постигне желаното 

– удължаване на трудовите кариери, финансова стабилност на пенсионната система и 

адекватност на пенсиите във висока възраст? Как тези промени се отразяват върху доходите 

на хората в третата възраст, респ. качеството на живот? Какъв е изводът за пенсионните 

политики до момента и накъде е правилната посока в бъдеще? 
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2. Черкезова, С., 2012. Влияние на остаряването върху пенсионните и 

осигурителните системи в Пътна карта за европейски изследвания по стареене 

на населението. Приоритети и предизвикателства за България, под ред. на 

проф. П. Найденова и доц. Г. Михова, София: Акад. изд. Марин Дринов, стр. 

224-244  

 

Изследвани са параметричните промени в българската пенсионна система от гледна точка 

на динамиката на вносителите и получателите на пенсии (вкл. ефектите за заетостта), 

компенсаторният ефект при увеличаване на очакваната продължителност на живота и 

времето на получаване на пенсия тяхното въздействие върху стабилността на системата, 

потенциала за подобряване на параметрите и макроикономическите ефекти за заетостта, 

активността и безработицата.  

 

3. Черкезова, С., 2007. Социални последици от деиндустриализацията и 

преструктурирането на  икономиката: промяна в доходите на населението (на 

примера на Перник ) в “Преструктуриране на   икономиката и социални  

последици. Перспективите на  България в европейското икономическо 

пространство” под ред. на проф. К. Владимирова, София: Изд. „Шанс“, стр. 193-

207 

 

В статията е направен опит да се откроят вторичните социални последици, 

характерни за районите, подложени на структурни промени. Изследвано е до каква 

степен структурните промени са се отразили върху доходите и самочувствието на 

съкратените от предприятия от основни структурни производства. Поставен е и 

разгледан въпроса за смисъла от провеждането на специални политики за справяне с 

последиците от деиндустриализацията. Въз основа на анкетно проучване сред 

работилите и работещите в стоманодобивната промишленост в България, Перник са 

направени редица изводи. Процесите на свиване и ликвидиране на производствата 

създават трудности за населението на Перник. В най-голяма степен потърпевши са 

работещите в двата основни отрасъла и съпътстващите ги производства, както и техните 



17 
 

семейства. Процесът е съпроводен от масови уволнения. В резултат на това се 

наблюдават редица негативни последици. Пряк ефект е увеличаването на  безработицата 

и нейното задържане през годините. Непреки последици от промените в Перник са спад 

в благосъстоянието на населението, силно ограничение на потреблението и промяна в 

неговата структура, снижаване на самочувствието, трайни тенденции на изпадане в 

бедност и социално изключване, непълноценен живот за жителите на района. Тези 

социални проблеми биха се задълбочили и не могат да се решат без  провеждането на 

адекватни политики.  

 

4. Черкезова, С., 2007. Стратегии и политики за преструктуриране в община 

Перник. Международни и национални проекти и инвестиции, 

“Преструктуриране на   икономиката и социални последици. Перспективите на 

България в европейското икономическо пространство” под ред. на проф. К. 

Владимирова, София: Изд. „Шанс“, стр. 118-137 

 

Целта на статията е да се представят управленските усилия на различни нива (национално, 

регионално и местно) и  да се откроят добрите практики на примера на една конкретна 

община (Перник), като един от регионите в България, в които тези процеси са приключили 

в по-голямата си част.  От изследваните международни и  национални програми в началото 

на процеса, а след това и тяхното продължение в националните стратегии и политики (3 в 

периода на интензивно преструктуриране в региона и 3 след това), могат да се направят 

редица изводи. Прилагането на проекти е необходимо при преструктуриране на 

икономиката. Те ще са по-успешни, ако имат предварителен характер и неутрализират 

социалните негативи, ако се стремят чрез  създаване на икономически потенциали, да 

решават социалните проблеми преди да са се появили, ако имат обхват (по отношение на 

броя на бенефициентите), който съответства на нуждите на региона и колкото повече 

адекватни мерки съчетават и координират по време и място. 

 


