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Вх. № ЧР-01-296/04.09.2018 г. 
 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Илона Иванова Томова, 

Институт за изследване на населението и човека, БАН, 

(Удостоверение за Професор по социология № 000289 от 07.11.2012 г.) 

 

за научните трудове, научната и учебна дейност 

на гл. ас. д-р Стоянка Гинева Черкезова, 

 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” 

в професионално направление 3.8. Икономика (специалност Статистика и 

демография – Структури на населението: възрастови, етнически и миграции), 

 

обявен в ДВ бр. 37 от 04.05.2018 г., за нуждите на Института за изследване на 

населението и човека при БАН, департамент Демография,  

секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението“ 

съгласно Заповед № РД-6-259 от 20.06.2018 г. на директора на ИИНЧ-БАН 

 

1. Общо представяне на получените материали 

 

Д-р Стоянка Гинева Черкезова, главен асистент в секция „Възпроизводствени процеси и 

структури на населението”, департамент Демография на Института за изследване на 

населението и човека при БАН от 2008 г. (наследник на Центъра за изследване на 

населението, БАН), защитила докторска дисертация по планиране през 2012 г. в УНСС, е 

единствен кандидат в обявения конкурс за доцент.  

 

За участие в конкурса гл. ас. д-р Стоянка Гинева Черкезова е представила за рецензиране 

20 научни публикации, които в съответствие с изискванията не са по темата на 

дисертационния й труд. Те включват:  

- монография на английски език (в съавторство), публикувана от регионалния център 

на ПРООН в Братислава през 2013 г.; 

- три глави (студии) в две колективни монографии;  

- 16 студии и статии, от които пет в съавторство. Три студии са публикувани в 

чуждестранни научни издания.  
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Седем от предложените за рецензиране трудове са на английски език, една – на френски 

език.  

 

Трябва да се отбележи, че двете глави в съвместната монография An Option of Last Resort? 

Migration of Roma and Non-Roma from CEE Countries, написани от д-р Стоянка Черкезова, 

заедно с приложението към тях, отговарят на изискванията за самостоятелна монография. 

В тях е представена методологията на извадките и на обработката на данните, както и 

цялостен сравнителен анализ на количествени резултати от три представителни 

международни изследвания, посветени на социалния статус и миграционните нагласи и 

поведение на роми и живеещите в непосредствена близост до тях не-роми от 12 страни от 

ЦИЕ („Регионално изследване на ромите от ЦИЕ“ на ПРООН и Световна банка от 2011 г.); 

социален статус, нагласи и поведение на мигранти-роми от ЦИЕ във Франция и Италия 

(„Миграции на ромите от ЦИЕ във Франция и Италия“ на Агенцията за фундаментални 

права на Европейския съюз от 2011 г.) и джендърни и семейни нагласи на европейците и 

нагласите им към емигранти и представители на уязвими малцинствени етнически и 

религиозни групи („Европейско изследване на ценностите“ от 2011 г.). Обемът на тези две 

глави, заключението и приложението към тях надхвърля 150 страници, което дава 

възможност трудът й да се разглежда като самостоятелна монография, публикувана от 

престижно международно издателство. Третата глава, написана от автора на настоящето 

становище, представлява анализ от качествено изследване на миграционния опит на роми 

от България в Белгия, проведено от мен през 2012 г. в градовете Брюксел и Гент по 

поръчка на ПРООН, което представлява допълнителна студия в общата публикация. 

 

Погледнато по същество, двете студии на Стоянка Черкезова в другата колективна 

монография („Намаляване на социално-икономическите различия между регионите в 

България чрез ефективно използване на възможностите на стратегическото планиране и 

програмиране“) също имат характеристиките на самостоятелен монографичен труд, 

защото първата глава представя цялостна методика за оценка на регионалното развитие и 

по-конкретно – на общинските планове за развитие в България в периода 2007-2013 г., а 

втората глава е анализ на тези планове и на постигнатото социално-икономическо развитие 
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на общините от южна България в същия период. Общият обем на двете глави е 140 

страници. 

През периода 2013-2018 г. имаме пет колективни съвместни публикации с д-р Стоянка 

Черкезова. В представеното от мен становище разглеждам само съвместната ни 

монография, където авторството на д-р Черкезова е безспорно и може да се докаже и с 

трите договора с международните институции, поръчали ни съответните изследвания 

и/или анализи. 

 

Д-р Черкезова е представила списък на участията си с доклади в научни конференции и 

други научни форуми по темата на настоящия конкурс – общо 17 на брой, от които 6 са 

участия в международни конференции.  

 

2. Обща характеристика на научната и научно-приложната дейност на 

кандидата: 

 

Повечето представени за анализ за целите на конкурса публикации на гл.ас. Стоянка 

Черкезова се отличават с интердисциплинарност и стремеж към многостранен факторен 

анализ на изследваните социални процеси.  

 

В годините след защитата на докторската си дисертация д-р Черкезова навлезе в нови 

научно-изследователски тематики – на социалните неравенства и социалното изключване, 

на междуетническите отношения и на миграциите, като в същото време задълбочаваше и 

разширяваше научната си компетентност в областта на демографските изследвания и на 

анализа на планирането и управлението.  

 

Аз я познавам по-отблизо в качеството й на учен от 2011 г. Работили сме съвместно в 11 от 

19-те научни и научно-приложни проекти, в които е участвала Таня Черкезова, всичките с 

външно за ИИНЧ финансиране, което включва поръчки и изследователски проекти на 

Световна банка, различни агенции на Европейския съюз и Европейската комисия, ПРООН 

и др. Още от първите ни контакти тя ми направи силно впечатление със своята научна 

любознателност и постоянен стремеж към саморазвитие. Тя изчете огромно количество 
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научна литература в нови за нея научни области и специалности и отдава много сериозно 

внимание на анализа на научната литература по всички теми, по които работи. Под мое 

ръководство започна овладяването на умения за прилагане и анализиране на качествени 

изследователски методи от типа на фокусирана групова дискусия, експертно интервю, 

дълбочинно интервю и др. Постоянно работи върху развиването на уменията си за 

статистически обработки и анализ на количествени данни с SPSS и Excel и започна да 

изучава как да прилага системата R за статистически изчисления и графики с помощта на 

д-р Л. Стойчев. Обръща сериозно внимание на ясното и прецизно представяне на 

методиките за събиране и обработка на данните и основателно е отбелязала свои приноси в 

прилагането на новаторски комбинирани методи за изследване на сложните социални 

процеси (напр., в областта на планирането на социалното развитие) и при изработването на 

инструментариум за качествено изследване на недостатъчно проучени и/или динамично 

променящи се социални явления (от типа на промяна в нагласите към образованието на 

децата и към социалните роли и позицията на жената в семейството в традиционни ромски 

групи в резултат от миграциите, развиване на чувствителността към дискриминацията, 

промяна в отношението към предоставяните социални услуги при уязвими групи и др.).  

 

Участието в голям брой научни изследвания помогна на д-р Черкезова да развие уменията 

си за работа в екип, за координация и ръководство на изследователската дейност на научна 

група, които се проявиха особено ярко през последните две години, когато тя на практика 

ръководеше цялостната работа на групата за изучаване на стареенето, смъртността и 

качеството на живот по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза“.  

 

Основните области на научните интереси на кандидата са три:  

- демографски процеси с акцент върху социалните, икономическите, здравните и 

социално-психологическите проблеми на стареенето, ранната и преждевременната 

смъртност;  

- оценка на публичните политики и на държавни стратегически документи; 

- миграционни нагласи и поведение на уязвими етнически групи и общности, 

разглеждани в контекста на динамиката на социално-икономическите и социално-

психологическите отношения между доминиращите и малцинствените етноси в 
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национален план и между населението на приемащите страни и имигрантите от 

маргинализирани етнически и религиозни групи.  

 

През годините след защитата на докторската си дисертация д-р Черкезова постепенно се 

утвърди като водещ изследовател на стареенето и ранната и преждевременната смъртност 

в страната. Нейната експертиза в тази област, както и при анализа на планирането и 

социалното управление и на миграционните процеси, се търсят от различни агенции и 

дирекции на МТСП, местните органи на властта, неправителствени организации, както и 

от експерти на международни организации. Публикациите й върху миграционните нагласи 

и поведение на ромите и механизмите на социалното им изключване от 2013 г. насам й 

донесоха 31 цитации, отразени в Web of Science, Scopus и Google Scholar – над половината 

от представените в справката цитирания на научните й трудове в периода след защитата на 

докторската й дисертация.  

 

Справката за приносите отразява адекватно постиженията на д-р Черкезова в 

представените за конкурса за доцент публикации. Следвайки традиционните нормативни 

указания за характера на научните приноси, твърдя, че тя има достатъчно лични приноси в 

развитието на социологически, икономически и демографски теории за стареенето и 

преждевременната смъртност (публикуването на част от тях предстои – те са резултат от 

работата й по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза“, възложен на БАН 

от МС). Тя има научен принос в обогатяването на работещи теории в областта на 

социалните неравенства и социалното изключване на представители на етническите 

малцинства и имигрантите, както и в изследователски находки, на нови факти във 

вътрешно-етническите и междуетнически отношения (№1, 2, 9, 10, 11, 13 от Списъка с 

публикациите). Специално трябва да споменем, че през 2015 г. тя заслужено бе 

номинирана от ЦУ на БАН за наградата „Питагор“ за млади учени и бе отличена като един 

от тримата най-добри млади български учени – единственият от обществените науки от 

дълги години насам.  

 

Д-р Стоянка Черкезова успява да съчетае научните си интереси и научноизследователската 

си работа с преподавателска дейност като хоноруван асистент към катедра „Маркетинг и 
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стратегическо планиране“ на УНСС. В същото време тя е всеотдайна съпруга и майка на 

две прекрасни деца – допълнителен атестат за социална зрялост и отговорност. 

 

Никъде в публикациите й и в проявите й като учен не съм забелязала плагиатство или 

други отклонения и/или укорими от гледна точка на научната етика прояви.  

 

Препоръките ми към нея са две: да се възползва много по-активно от възможностите за 

международен научен обмен, което ще съдейства за по-нататъшното й научно развитие и 

дейност, както и да използва в по-голяма степен резултатите от изследванията си върху 

факторите и последиците от обедняването и маргинализирането на населението в 

деиндустриализирани и изостанали селски и планински райони и при прехода от труд към 

пенсия на възрастното население при анализите си на факторите за социално изключване 

на имигранти и на представители на уязвими етнически и религиозни групи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кандидатурата на гл. ас. д-р Стоянка Черкезова в настоящия конкурс за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и 

правилниците за прилагането му. Получаването на званието “Доцент” ще бъде напълно 

заслужен етап във формализацията на успешната й кариера.  

 

Гласувам с пълна убеденост със „ЗА” за присъждане на гл. ас. д-р Стоянка Черкезова на 

академичното звание „Доцент” в професионално направление 3.8. Икономика по научната 

специалност „Статистика и демография”. 

 

Препоръчвам на Научния съвет на Института за изследване на населението и човека при 

БАН, за чиито цели е обявен настоящият конкурс, да гласува гл. ас. д-р Стоянка Черкезова 

да заеме академичната длъжност „Доцент” по специалност „Статистика и демография“. 

 

София, 03.09.2018 г.    Изготвил становището: 

         

                  /проф. д-р Илона Томова/ 


