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Вх. № ЧР-01-280/03.09.2018 г. 

 

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

 

От: Доц. д-р Геновева Михова Георгиева 

Научна организация: Институт за изследване на населението и човека при БАН 

Научна специалност: Философия 

 

Относно: 

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област 3 „Социални, 

стопански и правни науки“, професионално направление 3.8 Икономика, научна 

специалност „Статистика и демография“ за нуждите на секция „Възпроизводствени 

процеси и структури на населението“, Департамент „Демография“ в Институт за 

изследване на населението и човека при БАН, обявен в ДВ бр. 37 от 4.05.2018 г с 

кандидат гл. ас. д-р Стоянка Гинева Черкезова. 

Основание за представяне на становището: Участие в състава на научно жури за 

избор на доцент съгласно Заповед № РД-6-259 от 20 юни 2018 г. на Директора на 

Института за изследване на населенето и човека при БАН проф. д-р Антоанета 

Русинова-Христова. 

Стоянка Черкезова започва научно-изследователската си дейност като докторант 

към катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в УНСС, където успешно 

защитава дисертация по политиките за включване на възрастите хора в икономическия 

и социалния живот. Като научен сътрудник и гл. асистент в ИИНЧ при БАН тя 

превръща демографското остаряване в трайно и приоритетно направление на 

изследователската си практика. Тази актуална област, изпитваща потребност от младо 

поколение проучватели, се сдобива с един задълбочен и  отговорен изследовател, който 

приобщава дейността си към усилията на кадровия потенциал в науката, търсещ 

радикални и ефективни решения за посрещане на предизвикателствата от 

повъзрастяването на населението. Стоянка Черкезова бързо оправдава надеждите и 
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очакванията за успешен старт в науката, като провежда активна научноизследователска 

работа, чиито резултати прави достояние чрез научната си продукция. Тя активно 

представя собствените си проучвания в научни форуми, заема и отстоява свои позиции, 

проявява критично отношение в оценките на създаващата се демографска ситуация и 

относно политиките в тази област. В интерес на развитието на заложбите си, тя 

опознава достиженията на изследователското поле по стареене на населението в 

глобален, регионален и национален мащаб и сполучливо намира своя ниша за 

собствена изява. 

С времето гл. ас. д-р Стоянка Черкезова разширява съдържателните направления 

на изследванията си, свързани с основните демографски процеси и структури. Тя 

продължава да задълбочава в теоретичен и методологичен план проучването на 

тенденциите и последиците от остаряването на населението като главно демографско 

предизвикателство на настоящето столетие. Тя не се ограничава с разкриване на 

влиянието на остаряването върху пенсионните и осигурителните системи в по-общ 

план. Акцентите в случая и приносите ѝ се отнасят предимно до критичните анализи, 

които прави на равнището на заетостта в предпенсионна възраст и при продължаваща 

икономическа активност, както и на политиките за удължаване на трудовата кариера 

след придобиване на право за изискуемите възраст и стаж за пенсиониране. Тя търси и 

представя ефектите от политиката за продължаваща активност върху доходите и 

качеството на живот на възрастните хора, без да спестява незадоволителните резултати 

за постигане финансова стабилност на пенсионната система и достойни доходи и начин 

на живот на нарастващото възрастно населние у нас. 

Предмет на изследване със съответна значимост са също социалните последици 

от деиндустриализацията и преструктурирането на икономиката. Тези социални 

последици от ограничаването или ликвидирането на традиционни за отделни региони 

производства са идентифицирани и систематизирани от гледна точка на спадането на 

равнището на заетостта, активизирането на миграционните движения, демографските 

дисбаланси в развитието на населението, свиването на потреблението, обедняването, 

социалното изключване и др. Умението за регионален разрез на проявяващи се 

неблагоприятни тенденции в национален мащаб е от съществено значение да се 

избегнат осреднените показатели за прикриване на обективна ситуация в районите, 

където те имат критични измерения. От тази позиция Стоянка Черкезова ни представя 

свои виждания за необходимите стратегии и политики относно създаването на 



3 

 

икономически потенциал като щит срещу социалните негативи, както и за 

диференциране на управленските решения на национално, регионално и местно ниво, 

съответстващи на потребностите на всяко от тях. 

Значима част от изследванията и научната продукция на кандидатката са 

посветени на една от най-уязвените групи от населението – общността на ромите в 

България. В съпоставимост с 12 държави от Централна и Източна  Европа тя изследва 

миграционните движения и социално-икономическата ситуация в тези страни от гледна 

точка на потенциалните емигранти от ромската етническа общност, както и на 

движещите мотиви за повишаване мобилността на ромите. Представените анализи в 

монографията, издадена в съавторство с проф. Илона Томова, са базирани върху 

данните от две международни социологически изследвания, които дават представа за 

демографските тенденции в развитието на тези общности по страни през периода 1990 

– 2010 г., за емиграционните потоци на ромите по това време, за емиграционните 

политики на изпращащите ги страни, за предпочитанията на ромите при избор на 

дестинация за емигриране. С приносен характер са анализите и изводите, свързани с 

умело завоалираната дискриминация на имигрантите по етнически признак в 

приемащите страни. До истинското ѝ състояние се достига посредством корелацията на 

редица индиректни признаци, което е от съществено значение за идентифицирането ѝ и 

за включване в политиките спрямо имигриралите роми на повече механизми за 

ограничаването ѝ. С необходимата острота е интерпретиран и въпросът за 

неудовлетворителните темпове на интеграцията на ромите в приемащите страни, ако 

въобще може да се говори за нея като за нещо състояло се в желаното направление в 

определена приемаща страна. 

Позитивно следва да бъдат оценени стремежът и реалните ѝ действия в посока 

на трансформиране на резултатите от научните изследвания в препоръки и 

предложения за съответни управленски решения. При всички интерпретирани 

проблеми тя достига до политиките и мерките, необходими за решаване на 

възникналите противоречия и съвременни императиви. 

Логично е да се отбележат и достиженията в областта на методологията. 

Стоянка Черкезова е един от авторите, които успешно проправят мост между 

икономиката и демографията, като се има предвид, че взаимната им зависимост и 

обусловеност в съвременните условия нараства значително. Статистическата част на 
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изследванията ѝ е представена на добро равнище. Тя си служи с дълги статистически 

редове и агрегирани показатели, при необходимост представя съответни индекси, с 

които илюстира динамиката на настъпващите промени в развитието на дадени процеси 

или съотношения. Представени са виждания за методичните аспекти при оценката на 

плановете за развитие на общините. Използването на социологически методи е изпитан 

и утвърден подход в изследователската ѝ практика и се прилага системно в нея. 

Сравнителният метод присъства като редовен елемент на изследванията ѝ във всички 

тематични направления. 

Гл. ас. д-р Стоянка Черкезова има значителен опит, свързан с участие в научно-

изследователски проекти, обявени и финансирани от международни организации и 

разработвани на национално равнище. Тя има участие в проекти, възложени от 

компетентни държавни институции, насочени към социалната практика с оглед 

усъвършенстването на нормативната база и управлението на процесите,свързани с 

развитието на населението.  

Заключение 

Теоретичната и методологична подготовка на кандидатката, проявените научно-

изследователски качества, равнището на представената научна продукция и 

съдържащите се в нея научни приноси и достижения по актуални и значими проблеми в 

разввитието на населението са убедително основание за подкрепа на кандидатурата на 

Стоянка Гинева Черкезова относно заемането на академичната длъжност „доцент“ по 

професионално направление „Статистика и демография“ в Института за изследване на 

населението и човека при БАН. 

 

03.09.2018 г.   Член на научното жури на конкурса: 

София        /Доц. д-р Геновева Михова/ 


