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С Т А Н О В И Щ Е 

      от  проф.д-р Катя Иванова Владимирова, член на научното жури 

за  «доцент» в област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки; професионално направление 3.8. Икономика  /Статистика и 

демография/ – Структури на населението: възрастови, етнически и 

миграции» за нуждите на секция «Възпроизводствени процеси и структури 

на населението»  с единствен кандидат д-р Стоянка Гинева Черкезова , гл.ас. 

по «Статистика и демография» в департамент «Демография» на Института 

за изследване на населението и човека  /ИИНЧ/ на БАН                        

       Конкурсът за заемане на  академичната длъжност доцент по научната специалност  

от ПН 3.8. Икономика/Статистика и демография – Структури на населението: 

възрастови, етнически и миграции» за нуждите на секция «Възпроизводствени процеси 

и структури на населението» е обявен в Държавен вестник (бр.37 от 04.05.2018 

година).                 

Научното жури е назначено със заповед на Директора  на  ИИНЧ при БАН г № РД- 6- 

259 от 20.06.2018 година. Единствен кандидат по обявения конкурс е д-р Стоянка 

Гинева Черкезова, доктор по икономика, магистър по прогнозиране и планиране  на 

УНСС - гр. София. Понастоящем д-р Черкезова е гл.ас. в ИИНЧ на БАН, за чиито 

нужди е обявен и настоящият конкурс.                                             

Образователната и професионалната квалификация на кандидатката по този конкурс 

включва: придобиване на висше икономическо образование в Унивеситета за 

национално и световно стопанствогр. София, първо, бакалавър попрогнозиране и 

планиране /2002 г/, второ, магистър по прогнозиране и планиране /2004 г/, трето – 

задочна доктурантура, завършила с придобиване на  образователната и научна степен 

„доктор” /2012 г/ след успешно защитен дисертационен труд на тема : „Политики за 

включване на възрастните хора в икономическия и социалния живот“.  

Професионалната квалификация на кандидатката по този конкурс включва и две летни 

международни школи /2010 и 2012 г/, първата от които е в Университета на Кашан-

Париж в областта на европеския социален модел.             

Доктор Ст. Черкезова владе английски и френски, ползва руски и испански езици и  

има много добра компютърна грамотност (Windows, MS Office, MS Word, MS Excel). 

 Д-р Ст. Черкезова  работи като хонорован асистент в УНСС, катедра „Маркетинг и 

стратегическо планиране“ през 2006 - 2009 г  и 2012-2016 г. като успешно съчетава 

преподавателската си работа, подготовката и защитата на доктората с 

научноизследователската си работа. Безспорно това допринася за взаимното 

обогатяване на областите на обучение и изследователска работа и допринася за 

високото качество на преподавателската и научно-изследователската й дейност.  



   Професионалната  кариера на кандидатката по конкурса започва през 2008 г. в 

Центъра за изследване на населението при БАН  с конкурс за научен сътрудник 3-та 

степен, а по-късно е преназначена за асистент. На един следващ етап е избрана за 

главен асистент по „Статистика и демография“ в секция „Възпроизводствени процеси 

и структури на населението“  в департамент „Демография“.     

Научната дейност на д-р  Матева е богата на изследвания и публикации по тях и  

включва монографии, студии, научни статии и доклади на конференции и други. За 

целите на настоящия конкурс тя е представила като част от автобиографията си списък 

от 25 научни публикации, които включват монографии, студии, статии. Може да се 

съжалява, че в представения списък те не са ясно разграничени като такива. 

Публикациите, представени за целите на настоящия конкурс, са главно на български 

/16 бр. / и английски /8/, а една – на френски език. Те са свидетелство за качеството и 

разнообразието на нейната научно-изследователска работа и за утвърждаването й като 

изследовател, автор и специалист в страната и чужбина. Свидетелство да това са 

многото публикации на английски и други езици, работата по много национални и 

международни проекти и други. За целите на конкурса би било по-добре да имаше 

традиционното по-ясно разграничение за публикациите по етапи на нейното научно 

развитие, както и открояването на различните типове публикации /монографии, 

студии, статии/. Списъкът от публикации би се обогатил с добавянето или 

обособяването на представени /но не публикувани/ научни доклади или съобщения на  

национални и международни форуми, които кандидатката по конкурса има.   

Преобладаващата част от научните статии са в академичното списание „Население“,  а 

публикуваните студии и монографии в издания като „Сиела“ , „Стопанство“ на УНСС, 

„Проф. Марин Дринов“ на БАН и др. Над 8 от общо 25-те публикации от представения 

Списък на публикациите за конкурса са на английски език.       

Научните интереси, достижения и публикации на кандидатката са в областта на 

социалните и управленските науки и по-конкретно: миграцията /главно на ромите от 

България/; стареенето на населението и свързаните с това икономически и социални 

проблеми; национални и регионални икономически и социални политики  - 

икономически и социални проблеми от  деиндустриализацията в България, стратегии и 

политики за преструктуриране на  заетостта и местните икономики, методически 

оценки на разработваните в страната регионални планове за икономическо и социално 

развитие, усъвършенстване на стратегическото планиране в общините; цели, 

приоритети и политики за демографско развитие; европейски, национални и  

регионални политики за включване в заетост.                

Много от посочените публикации са резултат от конкретни научни изследвания и 

проекти. Кандидатката по конкурса посочва общо 19 такива проекти за периода 2005 – 

2018 г, от които над 8 са с финансиране от чужбина. Няколко от публикациите са по 

мащабен /по участници, институции, държави и обхват/ проект по Шеста рамкова 

програма, а други финансирани от Световната банка, отделни европейски държави, 

национални институции като МС, МТСП, УНСС и други. Това е безспорно условие и 

свидетелство за нейното утвърждаване като изследовател в страната и чужбина.  

Основните  области на научните публикации и научни изследвания на д-р Ст. 

Черкезова с известна условност могат да се групират в следните основни направления 



1. Демографско развитие и социално включване, в частност на възрастното 

население, ромите и др. социални групи 

2. Анализ, прогнозиране и планиране на социално-икономическото развитие на 

националната, регионална и местна икономика: преструктуриране и 

социални последици 

3. Пазари на труда, социална сигурност на отделни групи от населението – 

роми, възрастни и др., дискриминация, неравнопоставеност, политики за 

включване. 

4. Европейски, национални, регионални и общински политики за социално-

икономическо и демографско развитие, за намаляване на регионалните 

различия и повишаване на социалното включване на дефаворизираните 

групи от населението /роми, възрастни и др./ 

Кандидатката по обявения конкурс за доцент има вече богат практически опит и 

безспорни достижения в научните изследвания по сравнително широк кръг теми от 

демографията и икономиката. Работила е и публикувала в редица свързани области на 

демографското и икономическото развитие и политики и конкретно по стареенето на 

населението и ромското включване; социално-икономическито развитие и политиките 

за развитието и планирането на икономиката на районите в страната и други, 

създаващи условия за социалноикономическо и демографско развитие, по-високи 

доходи и заетост. Това дава основание да се направи извода, че тя може да бъде много 

успешен  изследовател не само в областта, за който е обявен настоящия  конкурс, а и в 

редица свързани с нея области. И това е безспорно нейно достижение и потенциал за 

бъдещото й професионално развитие и  реализация.     

 В заключение може да се обобщи, че  кандидатката по конкурса д-р Стоянка Г. 

Черкезова отговаря на изискванията за присъждане на научното звание доцент по 

обявения конкурс за Професионално направление 3.8. Икономика  /Статистика и 

демография. Тя предлага и обосновава нови възможности на политиките за 

демографско и икономическо развитие в условията на европейска интеграция, стареене  

и интензивно движение на населението с по-ефективната итеграция  на различните и 

главно на тези в неравностойно положение - възрастни, роми и други, чиито потенциал 

би могъл по-ефективно да се използва и чието развитие би обогатило не само 

отделните индивиди, но и обществото като цяло.    

 Предлагам и препоръчвам на членовете на Научното жури по този конкурс, 

както и на членовете на Научния съвет на ИИНЧ при БАН, за чиито цели е обявен 

конкурса, да предложат и гласуват за присъждане на научното звание «доцент»  на д-р 

Стоянка Гинева Черкезова. 

         Член на Научното жури: /п/    

                       (проф. д-р Катя Владимирова) 

04.09.2018 г.              

  гр. София    


