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Вх. № ЧР-01-287/31.08.2018 г. 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

проф.д-р Маргарита Николаева Атанасова 

 

Относно: конкурс за доцент по научна специалност „Статистика и демография-

Структури на населението  възрастови, етнически и миграции“, 

професионално направление 3.8.Икономика в Институт за изследване на 

населението и човека при БАН 

 

Информация за конкурса 

Конкурсът е обявен за нуждите на секция „Възпроизводствени процеси и структури на 

населението“ в Институт за изследване на населението и човека- ДВ бр.37 от 04.05.2018 г. 

Настоящата рецензия е подготвена в съответствие с изискванията на Правилник за 

условията и реда за заемане на академични длъжности  гл.асистент, доцент и професор в 

Института за населението и човека- БАН и във връзка със заповед 6-259/20.06.2018 на 

директора на ИИНЧ при БАН.  

 

Информация за кандидата в конкурса 

Единствен кандидат в настоящия конкурс е гл.ас.д-р Стоянка Гинева Черкезова, която 

заема академичната длъжност главен асистент в секция „Възпроизводствени процеси и 

структури на населението“, департамент „Демография“ в Института за населението и 

човека. В професионалната подготовка и академичното развитие на кандидатката през 

изминалите години се открояват редица важни аспекти, сред които трябва да се отбележи 

системната образователна подготовка в областта на планирането-  завършва  ОКС 

бакалавър и ОКС магистър- специалност Прогнозиране и планиране в УНСС, а след това 

се обучава по докторска програма към катедра Маркетинг и стратегическо планиране. 

След придобиване ОНС доктор през 2012 г. (дисертационен труд на тема „Политики за 

включване на възрастните хора в икономическия и социалния живот“) и след успешно 

участие в конкурс в съответствие с нормативната база Стоянка Черкезова през 2013 г. 

заема академичната длъжност гл.асистент в секция „Възпроизводствени процеси и 
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структури на населението“, департамент „Демография“ в Института за населението и 

човека. Представеното Удостоверение за трудов стаж показва,че Стоянка Черкезова има 

трудов стаж над девет години в Института за изследване на населението и човека (вкл. 

над шест години на длъжност асистент/гл.асистент), което надхвърля изискуемите 

срокове по чл. 34 от „Правилника за условията и реда за заемане на академични 

длъжности  гл.асистент, доцент и професор в Института за населението и човека- БАН“.  

През периода 2006-2009 и 2012-2016 г  Стоянка Черкезова е била хонорован асистент в 

УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране като е водила семинарни занятия 

по Прогнозиране и планиране. Значим фактор за академичното развитие на кандидатката 

е нейната активна дейност като член на изследователски екипи при изпълнението на 

научни проекти в областта на демографията, заетостта и трудовия пазар, социалната 

политика и др. От приложената към документацията по конкурса автобиография се 

вижда, че Стоянка Черкезова е участвала в 19 научни проекта, включително и 8 проекта с 

финансиране извън България. Тази дейност се съчетава с активно присъствие на научни 

форуми и конференции- през периода 2014-2018 г. тя е участвала в 7 научни 

конференции, където е представила резултатите от свои научни изследвания пред широк 

кръг представители на научната и други сфери. 

 

Обща характеристика на представените научни трудове/публикации 

В документацията по настоящия конкурс е представен списък с 20 научни трудове, които 

в съответствие с изискванията (чл. Чл. 34, ал.4 от Правилник за условията и реда за 

заемане на академични длъжности  гл.асистент, доцент и професор в Института за 

населението и човека- БАН) не повтарят представените за придобиване на 

образователната и научна степен "доктор". По своя характер тези публикации могат се 

систематизират в четири основни групи: монографии (вкл. три издадени в чужбина), 

статии, студии и научни доклади, които са публикувани в съответните сборници от 

конференции. Обект на рецензиране са само тези публикации, за които е налична ясно 

дефинирано авторско участие на кандидатката. Прегледът на приетите за рецензиране 

публикации на гл.ас.д-р Ст.Черкезова разкрива основните характеристики на модела на 

нейната професионална дейност, при което се очертава активното й участие в 

изследователски проекти. Представената в конкурса документация показва, че през 

последните години в изследователските проектни ангажименти на гл. ас.д-р Ст.Черкезова 
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се открояват редица международни изследвания, чиито резултати са предвидени като 

ключов източник на изводи и препоръки за изграждане на политики в европейски и 

световен план, вкл. като част от изследователските инициативи на Световна банка и на 

Програмата на ООН за развитие/UNDP.. Тези изследвания се провеждат в международен 

контекст и включват проучвания, които обхващат не само сравнителни международни 

анализи, а и контекстуални аргументи, генерирани в социално-икономическата среда на 

редица европейски страни. При това определена част от публикациите са свързани с 

международни организации с мащабни изследователски инициативи, чиито резултати 

привличат вниманието  на научната общност и на разнообразни институционални 

субекти в съответната област. В контекста на целите на настоящата рецензия трябва да се 

подчертае, че международният характер на изследванията е един от  факторите (разбира 

се, наред с редица други) за цитируемост на публикациите на кандидатката – вкл. в 

издания, които са реферирани в SCOPUS и WEB SCIENCE. По своята тематична 

ориентация рецензираните научни публикации могат да се систематизират условно в три 

основни направления, които са свързани както с възрастовите и  етническите структури 

на населението така и с миграционните процеси.  Първото направление обхваща 

изследвания, фокусирани върху миграционните движения на ромите: 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; Черкезова, С. Миграционен опит и нагласи спрямо образованието на българските 

роми. Население, т.36, Кн.1, Черкезова, С., 2015. Българските роми мигранти или как 

миграцията променя ценностите, Население брой 4; Черкезова, С., 2013, Външна 

миграция на българските роми–митове и реалности: Потенциалните мигранти роми. 

Население 3– 4.  Водеща роля в това направление има монографичният труд (представен 

е разделителен протокол за авторство, където се посочват разработените от кандидатката 

части) , който представя резултати от 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 



 4

услуги, дискриминацията в перспективата на теорията за тласкащите и за привличащите 

фактори (push-pull theory). Предметът на изследването обхваща интеграционен профил на 

мигрантите 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). Основен информационен източник на 

монографичното изследване са микроданни от специализирани международни 

проучвания в съответствие с методическите изисквания  (вкл. и от Европейското 

социално изследване, вълна 2012 г.) Значим резултат на изследването е направеният 

анализ на социално-икономическата ситуация на мигрантите – както по отношение на 

техните доходи, заетост и достъп до медицински услуги така на участието в 

образователната система като фактор за успешно интегриране на трудовия пазар. 

Изследването аргументира редица изводи, сред които се откроява твърдението, че е 

възможно ромите да бъдат интегрирани, като легалният престой в страната е от ключово 

значение. Във връзка с това се формулират конкретни предложения и препоръки към 

институциите, които имат компетентности в тази област. В монографичното изследване 

заслужават висока оценка както разработеният методически инструментариум за 

проучване на сложните и изключително актуални проблеми на състоянието и динамиката 

на демографските структури така и аргументацията на редица изводи за спецификите и 

мотивацията на миграционните движения на ромското население. Втората група от 

рецензираните научни публикации са насочени към спецификите и динамиката на 

населението от високите възрастови групи в контекста на трудовия пазар, доходите и 

осигурителната система: Cherkezova, S., 2013. Unemployed at Higher Age in Bulgaria. 

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

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

икономичен режим; Черкезова, С., 2016. Доходи в третата възраст - ефекти от 

удължаването на трудовата кариера; 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.  Основен акцент 

тук са изследваните параметрични промени в българската пенсионна система от гледна 

точка на динамиката на вносителите и получателите на пенсии и тяхното въздействие 

върху стабилността на системата и макроикономическите ефекти за заетостта, 

активността и безработицата. Динамиката на възрастовите структури на населението се 
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анализира в контекста на: активни миграционни движения на младежките групи от 

населението,  негативни тенденции в образователното ниво и професионалната 

подготовка на определена част от работната сила и др. Третата група публикации се 

отличават с тяхната ясна насоченост към институционалните аспекти на планирането и 

прогнозирането, вкл. в контекста на развитието на населението и работната сила в 

регионален разрез: Черкезова, С. 2017, 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; Черкезова, С., 

2008. Регионалните политики и действия за заетост в ситуация на преструктуриране на 

местната икономика. На примера на Перник; Черкезова, С.2017, Методични аспекти при 

оценката на плановете за развитие на общините в България. Обща характеристика на 

плановете. В това направление висока оценка заслужават научните анализи на връзките и 

взаимодействието между институционалния капацитет на общините и динамиката  в 

икономическата, демографската и социалната среда на регионално ниво, вкл. и в 

контекста на членството на България в ЕС. Тук се открояват научните анализи на 

същностните характеристики на общинските планове за развитие като институционален 

инструмент на регионалното развитие и постигане на целевите показатели за промени в 

икономиката, пазара на труда, образователната и здравната система, доходите на наетите, 

състояние на жилищата и на елементи от инфраструктурата, екологичната среда и др. 

При изследване на общинските планове се анализират взаимовръзките между техните 

ключови параметри (приоритети, разпределение на средствата по приоритети, размер на 

планираните средства и разпределение по източници и др) и се формулират препоръки за 

усъвършенстване на технологията на планиране на регионално ниво. Разбира се, това 

обособяване на научните публикации в три основни направления има условен характер, 

защото по своята същност те са взаимнообвързани логически, което се отразява чрез 

прилагания от гл.ас. д-р Ст.Черкезова изследователски подход, вкл. и в методическата 

рамка за проучване на миграционните движения на ромите (представено в основния 

монографичен труд Cherkezova, S., Tomova, I., An option of last resort? Migration of Roma 

and Non-Roma from CEE Countries, UNDP, Bratislava, 2013), където ясно се открояват 

аспектите на заетостта, доходите, социалното осигуряване и институционалната 

инфраструктура като контекстуални елементи при интерпретиране на резултатите от 

проучването. Анализът на приетите за рецензирани научни трудове и публикации на гл. 
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ас. д-р Ст.Черкезова показва, че те се характеризират с ясен научен стил и разбираем език 

като в съдържателно отношение напълно съответстват на тематиката на обявения 

конкурс: Статистика и демография-Структури на населението  възрастови, етнически и 

миграции. 

 

Оценка на научните и научно-приложни приноси 

В документацията по конкурса в съответствие с изискванията кандидатката е представила 

списък на научните и научно-приложните приноси, които са свързани със съответните 

научни публикации и отразяват изследователски постижения на гл.ас.д-р Ст.Черкезова. 

За целите на настоящата рецензия в научните и научно-приложните приноси на 

кандидатката се открояват следните основни акценти: 

►Проучени и анализирани са сложни връзки и  взаимодействие между заетостта, 

доходите и условията на живот и труд на ромите и тяхното миграционно поведение, вкл. 

успешното интегриране в друг национален и икономически контекст. При това са 

формулирани и аргументирани редица изводи, които обогатяват информационната база за 

изграждане и актуализиране на политики и стратегии в тази област. Систематизирани са 

факти и доказателства, че мотивите за миграция на ромите не се различават от тези на не-

ромите и се подчертава, че бедността, липсата на работа и желанието за по-добър живот 

са основните мотиви на всички емигранти – потенциални и реални.  Изведени и 

аргументирани са доказателства за връзки и взаимодействие между ключови параметри 

на миграционното поведение на изследваните роми- грамотност, легализиране на 

престоя, заетост, бедност и др. 

►Изследвана е връзката между промени в ценностите на българските роми в резултат на 

миграционния им опит като са регистрирани 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. Изведени и аргументирани са основни 

тенденции в промените в типовете расизъм в тези страни (традиционен, модерен, 

символен) като се открояват редица национални специфики на социалния имидж за 

ромите. Резултатите от изследванията показват, че мотивите за миграция на ромите не се 

различават от тези на не-ромите: бедността, липсата на работа, желанието за по-добър 

живот..  

►Проучени и анализирани са параметрични промени в българската пенсионна система 
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като са изведени ключови аспекти на връзките и зависимостите между компенсаторния 

ефект при увеличаване на очакваната продължителност на живота и времето на 

получаване на пенсия, стабилността  на системата. Изведени са същностни 

характеристики на динамиката на доходния статус на пенсионерите при прехода от 

заетост към пенсионирана в контекста на връзките между  параметрите на пенсионните 

системи и бедността, обедняването, неравенствата, качеството им на живот, възрастовите 

структури на населението. Формулираните изводи, които са насочени към институции с 

отговорности в областта на заетостта и социалната политика се свързват с изискването за 

осигуряване на подходящи условия и предпоставки на хората от третата възраст при 

осъществяване на избор.  

►Изследвани и изведени са методически решения, подходи и алгоритми в областта на 

регионалното планиране и развитие, срез които се откроява методика за оценка на 

регионалното развитие и конкретно на общинските планове за развитие за периода 2007-

2013 г., както от гледна точка постигнатия социално-икономически прогрес така и от 

позициите на качеството и технологията на плановия процес и участието на всички 

заинтересовани страни, организирането на обществените консултации и от гледна точка 

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

очаквани резултати, предвидените ресурси и взаимодействието между тях) и 

теоретичните изисквания за тяхното качество. Като част от методологическия 

инструментариум е разработена и апробирана система от показатели и индикатори на 

равнище общини (които са в основата на подхода за оценка на общинските планове), 

която има отворен характер и може да бъде усъвършенствана в съответствие с 

динамиката на институционалния контекст.  

В обобщение трябва да се направи изводът, че научните постижения на гл. ас. д-р 

Ст.Черкезова доказват, че тя има изградени качества на изследовател и нейната 

научна продукция обхваща резултати, които имат характер на научни приноси в 

тематичната област на настоящия конкурс- Структури на населението  възрастови, 

етнически и миграции 

 

Препоръки и критични бележки 
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Изследователските интереси на гл.ас.д-р Ст.Черкезова са в области, които се 

характеризират с дискусионност на понятийния и методическия апарат (вкл. и на 

методиките за статистически наблюдения на миграционните движения на населението, в 

основата на които е Регламент ЕО 862/2007 относно статистиката на Общността за 

миграцията и международната закрила) и с нарастваща динамика на проучваните процеси 

в контекста на съвременната глобализация и широко приложение на принципа за 

свободно движение на хора и работници в ЕС. Във връзка с това могат да се формулират 

препоръки както към прилагания изследователския инструментариум така и към 

интерпретирането на изследователските резултати от позициите на променящия се 

териториален и икономически контекст. Като се има предвид акумулираната научна 

експертиза на кандидатката препоръчвам в бъдеще тя да насочи своето внимание към 

проучвания на възможности за усъвършенстване  на институционалната среда, в която се 

формират демографските структури и се осъществяват демографските процеси както на 

национално ниво така в европейски план. Специален фокус трябва да бъдат механичните 

движения на населението и работната сила  в рамките на ЕС- известни са проблемите с 

институционалния капацитет за наблюдение и регистрация на тези движения, които в 

крайна сметка оказват влияние върху структурите на  населението и работната сила. 

Значим изследователски фокус в тази област е  влиянието на тези движения на ромите 

върху образованието на техните деца (и риск за прекъсване на обучението за определени 

периоди), което в дългосрочен план има потенциал да се отрази на образователната 

структура на работната сила в страната.  

 

Заключение 
 

Представените в настоящата рецензия анализи и изводи показват, гл. ас. д-р Ст.Черкезова 

участва с подходящи по обхват и тематика научни публикации, които представят 

резултатите от задълбочени проучвания и анализи на актуални и значими за нашето 

социално-икономическо развитие проблеми свързани със състоянието и динамиката на 

структурите на населението (вкл. възрастови и етнически) и миграциите. Кандидатката 

притежава ОНС доктор и има изискуемия трудов стаж на длъжност асистент/гл.асистент 

в Института за изследване на населението и човека в съответствие с нормативна база. На 

основата на гореизложените изводи и оценки предлагам гл.ас. д-р Стоянка Черкезова да 
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бъде избрана за заемане на академичната длъжност „доцент” в Институт за изследване на 

населението и човека при БАН, научна  специалност Статистика и демография-Структури 

на населението  възрастови, етнически и миграции, професионално направление 

Икономика. 

 

 

 

 

    Подпис: ………………………… 

 

(проф.д-р М.Атанасова) 

 

 


