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Рецензия 

по конкурс за заемане длъжността „доцент”,  

обявен от Института за изследване на населението и човека при БАН 

на трудовете на кандидата д-р Елица К. Димитрова,  

главен асистент към същия институт 

от проф. дин Пенка Иванова Найденова 

 

 

1. Биографични данни и научни интереси. 

Представител на младото поколение изследователи в областта на обществените 

науки Е. Димитрова следва ритмичния път на обучение и придобиване знания, езикова 

култура и умения за научно изследователска работа, като: завършвайки гимназиалния 

курс става студентска в СУ „Св. Климент Охридски” по специалността „Социология”, 

преминава успешно двете степени на обучение 1997 - 2003 г. и се дипломира по същата 

специалност като магистър. Става докторант към Центъра за изследване на населението 

към БАН и защитавайки успешно докторска дисертация по проблемите на Втория 

демографски преход придобива научната и образователна степен „доктор”, 2006 г. 

Оттогава до времето на настоящия конкурс е на научна работа, която се означава като 

научен сътрудник (ІІ, І степен) и главен асистент в съответствие с промените в ЗНСЗ и 

изменението на статута и на наименованието на научното звено при БАН, ЦИН, 

понастоящем ИИНЧ. Кандидатът има възможност да разгърне изследователската 

дейност в: доразработване на концепцията за Втория демографски преход съобразно 

особеностите на България и по-нататъшното развитие на социално-икономическите 

условия в периода на прехода; да усъвършенства моделното представяне на прехода 

към второ и повече деца при осъществено първо раждане на определена възраст в 

стохастична постановка; да изследва факторите на фертилното поведение, включвайки 

ценностната ориентация и младежите в юношеска възраст, изправени пред риск.  

Явно е, че научните интереси на кандидата се характеризират от избора и 

последователното анализиране главно на един и същ обект – младите и репродуктивни 

поколения в България, включително при сравнителен анализ с други страни при 

приложение на съвременни статистико-математически методи и модели, съчетаващи 

предимствата на интердисциплинарния подход. 
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През периода на научно-изследователската работа кандидатът има възможност да 

участва в много обучителни семинари, научни срещи и конференции у нас и в други 

страни, да увеличава познанията си и да дооформя собствените си тези и емпирични 

изводи, представяни пред съответните аудитории, управленски институции и като 

публикации. 

 

2. Публикации на кандидата д-р Е. Димитрова. 

За участие в конкурса са представени 25 публикации, всичко около 423 стр., при 

обстоятелството, че част от публикациите са под печат и тук са включени при 

предполагаем брой страници. Според вида публикациите се подразделят на: 

самостоятелна монография – 1, 2011 г.; участие в монографични изследвания – 2 с по 

две теми; статии и студии, (от които студии 2 или 3 – непосочено), с общ брой 13 и 

публикувани доклади на национални и международни форуми или конференции и 

семинари; статии в наши издания на английски език и в чужди издания – на английски 

и руски език. 

Отделянето на публикациите, които се отличават от дисертационната тема не е 

възможно съобразно посочените заглавия, подчинени на класификацията „Научни 

публикации след защита на докторска дисертация” (вместо „вън от нейната тематика”). 

Трудно е да се отделят повтарящи се теми в публикациите, защото то може да се дължи 

на по-нататъшно развитие на тезите или методологичните решения. Освен това 

дублирането при публикуване в чужбина или когато се участва с доклад на 

международно събитие, (който доклад също се публикува) е естествен път за размяна 

на знания и представяне на новости и самостоятелни виждания. 

В този смисъл в анализа на публикациите тук логично проследяваме обекта на 

изследванията, техния обхват, новости в интерпретацията им, използваните подходи и 

литературни източници, водещи до завършени тези на автора и заключения от 

теоретико-методологичен и приложен аспект, имащи приносен характер. 

 

Основни изследователски направления на публикациите 

 

От прочита на представените публикации и аналитичното им класифициране 

проличава, че извличането на теоретични обобщения и собствени виждания, както и на 

специфични методологични решения произтича не само от изучаване на литературни 

източници, а и от опит в емпиричните изследвания и разработване на данните 
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посредством няколко вида регресионни модели, адаптирани за средата на проявление 

на социално-демографските процеси у нас. В този аспект голяма част от обосновката на 

тези процеси представя тенденциите на развитието през периода на прехода, като се 

отчита влиянието на факторите, произтичащи от предходни периоди на развитието и 

действащите тогава политики (публикации 1.1 – Монография от 2011 г., обединяваща 

почти всички важни аспекти в други публикации, отнасящи се до фертилния 

контингент, раждаемостта като процес и репродуктивната нагласа в личностен план 

както, и изразена в развитието на фертилността и брачността като явление на Втория 

демографски преход и публикации 2.2; 3.1; 3.4; 3.5; 3.7; 3.10; 3.12 и др.). 

Това е едно от тематичните направления в научните изследвания на кандидата с 

най-голям превес. 

Освен теоретичното фундиране, за отделните публикации е характерно 

разработването на емпиричен материал, придобит от провеждани у нас социално-

демографски наблюдения в обсега на международни проекти на ООН и ЕС („Младите 

хора”, 2002 и 2005 г., „Взаимоотношения между поколенията и половете”, 2004 и 2007 

г., „Жената и труда” Евробарометър и др.). Това означава, че се ползват статистически 

достоверни данни. Заслуга на автора е тяхното вграждане в модели и методи – 

логистичен регресионен модел, събитиен анализ, метод на Каплан-Майер, логистични и 

експоненциални функции и оценка на вероятностното проявление на тенденциите и 

събитията (Означено от автора като рисково според специфичността на стохастичния 

модел и отношенията между вероятностите, явяващи се критериални значения с 

определено равнище на значимост – публикации 1.1; 2.2; 3.10; 3.4.3 и др. ). 

Друго тематично направление според обекта и признаците е свързано с млади и 

най-млади генерации. Единият случай се отнася до младежи изправени пред решение, 

свързано с родителите и напускане на техния дом (публикация – 2.2) с много добър 

сравнителен анализ на нашите условия и склонности спрямо тези в други европейски 

страни също при разработен регресионен модел. Вторият случай е когато обекти на 

изучаване са ученици от три възрасти (пети, седми и девети клас). Те са наблюдавани 

индивидуално и групово при извадка от над 4,8 хил. ученика и над 400 училища 

относно рисковото поведение, стреса в училищна и семейна среда по фактори и 

основни групи според възрастта, семейното положение, доходите и др. Оценките са 

направени с помощта на дискриптивни анализи и логистични регресионни модели (по 

проект „Поведение и здраве” Фонд „Научни изследвания” на МОН). Те имат 

изключително важно значение за мерките и политиките относно подрастващото 
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поколение и склоността към вредни навици, агресия или условията за стресови 

състояния. Освен тази най-нова тематика (публикации 2.1; 3.3; 3.6; 3.8) трайно място 

остава и за няколко още тематични направления. Едното е за демографската политика 

(самостоятелна публикация 3.1) и като компонент на анализа върху явления и събития 

като: преход към първо, второ и трето раждане; ценностна ориентация и репродуктивни 

намерение (публикации – 1.1; 3.4; 3.10; 3.11). Специален акцент има изследването на 

безплодието и бездетството при обстоятелствен дискриптивен анализ (публикации 3.7; 

3.2.2). 

Присъства и тематиката за демографския преход като резултатите от най-новите 

изследвания допълват доказателствеността за особеностите на Втория демографски 

преход у нас. Разширява се собствената концепция на автора за неговите 

закономерности и отклонения съобразно специфичността на условията. 

Анализът на тези тематични направления потвърждават развитието на кандидата. 

 

3. Относно приносите на кандидата    

От обобщението не само на тематичните направления, но и на начина на използване 

на статистико-математическия апарат е видно, че натрупването на знания за 

теоретичните концепции и собствения опит от емпиричните изследвания заедно с 

измерването на развитието на процесите води с времето до оформяне на собствени 

виждания на кандидата и разширяване на областите на приложението на аналитичните 

методи, както и до компетентна и убедителна интерпретация на разработените 

показатели. В този контекст приносните моменти, проличаващи от анализа на 

публикациите на д-р Е. Димитрова могат да се сведат до следните: 

 ● Оригинално обяснение на специфичността на Втория демографски преход 

според отклонение от установените закономерности в резултат на съчетание на темпо-

ефекта с кризисни социално-икономически сътресения, тяхната честота, 

продължителност и сила на въздействие върху репродуктивните и брачни нагласи. 

 ● Обвързване на социологическите и демографските категории в общ понятиен 

апарат и индикатори при формално-аналитичен израз на репродуктивните и други 

тенденции при съвместяване на факторните въздействия и индивидуалните нагласи във 

вероятности граници. 

 ● Измерване чрез стохастични регресионни модели на специфичността на 

преходите в ранговата раждаемост не по общата, а по дезагрегираните фертилни 

съвкупности според адекватни категориини признаци (вместо традиционните 
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вариационни и то там, където е възможно). Чрез този подход авторът постига 

доказателност на възприетото от него виждане за закономерностите на Втория 

демографски преход. 

 ● Постигане на висока значимост на управленско ориентираните изводи в 

резултат на методологичния подход на кандидата в полза на бъдещата демографска и 

социална политика у нас. 

Научното равнище на приносите се дължи на израстването на кандидата при 

изучаване на изследванията на всички наши автори в съвремието и от по-ранни 

периоди, имащи отношение към разработваните проблеми от кандидата. Голям е броят 

и на авторите от други страни както и на видни специалисти, консултирали или 

обучавали кандидата на английски език. Това обяснява, но пречи на чистотата и 

яснотата в научното равнище на български език, предвид изключителното претоварване 

на изложението с чуждици, имащи адекватни думи в българската наука. 

 

4. Относно цялостната дейност накандидата   

Цялостната дейност на д-р Е. Димитрова е резултат на надстрояване над посочената 

й изследователска и публикационна работа. Както се спомена източниците на 

емпиричния материал на изследванията на кандидата са свързани с изпълнение на 

проекти, в които тя участва, видно от библиографската и биографската справка. 

Изредени са и многобройните й участия в конференции и семинари със собствени 

доклади. Активно е участието й в дискусии и презентации при обучителни курсове и 

школи (какъвто е случаят с участието й в двете летни школи на програмата FLARE на 

международния проект по Седма рамкова програма ERA-AGE 2). Кандидатът има и 

известен опит в обучението на студенти, бидейки асистент в наши университети. 

Участва в научния живот на Института, в който е на щатна длъжност, взима активно и 

компетентно участие в обсъжданията на проекти и трудове, ползва пълноценно 

библиотечния фонд на двата департамента на ИИНЧ, работи по техни съвместни 

проекти, участва като организатор и лектор в учебни форми на института, умее да 

работи в екип и в съавторство. 

 

5. Заключение 

Общата ни преценка е, че д-р Е. Димитрова, израстнала като изследовател в и с 

помощта на научното звено в което работи е един от най-добрите представители на 

младата генерация учени у нас. Умее да избира и проблемно да разработва темите на 
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научните си изследвания като съчетава познанията за категориите и явленията със 

съвременни измерители, модели и статистико-демографски методи при добра 

подготовка на  английски език. Има нагласа и възможности да разширява познанията си 

в посочените области, както и да подобрява и разширява емпиричните изследвания, 

като внася свои решения от теоретичен и методологичен характер. Намираме, че 

кандидатът гл. ас. д-р Елица Димитрова е оформен и надежден научен работник, 

напълно подходящ за заемане на длъжността „доцент” в ИИНЧ при БАН съгласно 

обявения конкурс. 

                                            

 

                                                                      Рецензент: 

                                                                                         /проф. дин Пенка Найденова/ 

13.10.2011 г. 

София 

 
 


