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Вх. № ЧР-01-286/31.08.2018 г. 
 

 

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

 

относно: конкурс за академичната длъжност “доцент”  

в област 3. Социални, стопански и правни науки,   

професионално направление 3.8 Статистика и демография - Структури на населението: 

възрастови, етнически и миграции  

за нуждите на секция "Възпроизводствени процеси и структури на населението”, 

обявен в ДВ, бр. 37/04.05.2018 г.  

 

Становището е на проф. д-р Искра Спасова Белева,  

научна област на “Социални науки, стопански и правни науки”, научна специалност 

“Народно стопанство (вкл. регионална икономика и стопанска история)”,  

заемаща длъжността “професор” в секция “Макроикономика” в Института за научни 

изследвания на БАН,  

член на Научното жури, определено със заповед РД-6-259 от 20.06.2018г. на Директора 

на Института за изследване на населението и човека при БАН   

 

Биографични данни на кандидатите. В конкурса за доцент участва един 

кандидат, гл. ас. д-р Стоянка Гинева Черкезова. Тя работи Института за изследване на 

населението и човека при БАН като главен асистент към секция “ Възпроизводствени 

процеси и структури на населението”. Осъществява научноизследователска дейност в 

рамките на научната програма на секцията и Института. В периодите 2006-2009г. и 

2012-2016г. е била хоноруван асистент в УНСС, катедра "Маркетинг и стратегическо 

планиране“. Стоянка Черкезова  придобива научната степен “доктор” по планиране  

през 2012 г.   

Научна продукция, представена за рецензиране. В конкурса за “доцент” гл. ас. 

Черкезова се представя с общо 20 публикации. Те са издадени след получаването на 

научната степен “доктор”. Публикациите са структурирани както следва: 

- монографични изследвания – 1 броя в съавторство,  публикуван  на 

английски език от  UNDP, Bratislava, 2013; 3 участия в колективни 

монографии, издадени от академично издателство "М.Дринов" (1брой) и 

унивеститетско издателство "Стопанство" (2 броя). 



 2

- студии – 9 броя, от които 3 в съавторство, публикувани на 

български и английски език;  

- статии – 7 броя, от които 6 самостоятелни и 37 в съавторство. Те са 

публикувани в български (4 на брой) и в чуждестранни списания и сборници 

(3 на брой).  

Гл. ас. д-р С.Черкезова  участва в редица научноизследователски проекти у нас и 

в чужбина. Според представената справка нейното участие в изследователски проекти 

включва общо 19 проекта, част от които са с международно финансиране (8), както и с 

финансиране извън структурата на БАН (18).  

Тематиката на представената за рецензиране научна продукция напълно 

отговаря на направлението на конкурса. В количествено отношение продукцията 

съответства на изискванията за придобиване на академичната длъжност “доцент” в 

ИИИ на БАН (Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в Института за икономически изследвания на БАН, чл. 82, ал. (1), т. 1, 2, 3 и 

т. 4).  

За част от представената в съотворство научна продукция не са представени 

разделителни протоколи и няма разграничено авторово участие поради което тези 

източници не са взети под внимание в настоящото становище. Те са както следва:  

източник №6 "Оценка на актуализираната национална стратегия за демографско 

развитие на населението .....с автори Илона Томова, Любомир Стойчев, Стоянка 

Черкезова,Станимира Николова; източник №17, Трансформациите в труда, социална 

сигурност и социален диалог, с автори проф. Катя Владимирова, Стоянка Черкезова; 

източник №16 "Employment policies and local authorities: on capacities and freedom of 

choice"- на  английски език в съавторство с проф. Катя Владимирова. Също така  

източник №10 "Bulgarian's Roma external migration: myths and realities, 2013 г. е 

английски вариант на статия "Външна миграция на българските роми - митове и 

реалност. Потенциалните мигранти роми" (2010 г.), включен като  източник №.13, 

поради което се рецензира еднократно.   

Останалите източници от представената за конкурса научна продукция е 

достатъчна както по обем, така и по тематична насоченост  за да се направи обективна 

оценка на научните приноси на нейния автор. Тези източници могат да бъдат 

тематично разделени както следва: 

1. Изследвания на ромския етнос в страната, региона и в Европа (източници 

1, 2,8,9, 11 и 13), съдържащи количествени и качествени оценки на демографските 
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характеристики на ромското население, миграционното им поведение и нагласи, 

имиграционните политики и тяхното отражение върху поведенческия модел на ромите; 

сравнителни  анализи на нагласите и моделите на поведение на ромското и неромското 

население в България и в други европейски страни в зависимост в променящата се 

икономическа и социална среда (източник 1); миграционен опит и нагласи към 

образованието на ромското население (източник 2); влиянието на миграцията за 

промяна на ценностната система на ромите (източник 8); потенциалната миграция на 

ромите от Югоизточните Балкани (източник 9); стереотипи и предубеждения  между 

ромско и неромско население в България, Словакия, Румъния и Словения (източник 11); 

тестване на научни хипотези за социалните система като основен мотивиращ фактор на 

ромската миграция (източник 13);  

2.  Изследвания на застаряването на населението и на  уязвимите 

възрастови групи (източници 5, 7, 12, 14). В тази група изследвания авторът 

продължава научните търсения от  дисертационни си труд, като задълбочава и 

разширява научните изследвания с оценки за доходите на възрастните хора и влиянието 

им върху продължителността на трудовата им кариера (източник №5) и значението им 

като ресурс на развитието (източник7); стареенето на населението  и българските 

приоритети и предизвикателства (източник 14); доходите на възрастните хора и 

трудовата им кариера и безработицата като основен проблем на хората в 

предпенсионна възраст ( източник №12). 

3. Изследвания на социално-икономическите промени в преходния период и 

тяхното отражение върху развитието 

 а) на регионите ( източник 3); 

 б) на пазара на труда (източник 18, 15);  

в) преструктуриране и социални последици (източник 19 и 20). 

4. Разработване на методологии и инструментариум за оценки и 

типологизация на социално-икономически профили на населението и регионите. 

 

Постигнати научни и научно-приложни резултати.   

В научното творчество на гл. ас. Стоянка Черкезова  се съдържат приноси, които 

могат да се обобщят в няколко направления:  

1) развитие и обогатяване на съществуващите знания в областта на социално-

демографските изследвания (възраствите и етническите структури на населението и 

миграцията);   
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2) обогатяване и задълбочаване на знанията в областта на икономическите и 

социални трансформации и въздействието им върху благосъстоянието на различни 

демографски структури и 

 3) методологически подходи при конструиране на инстументариум за оценки  

на социално-демографски процеси.   

Най-общо приносите могат да се синтеризарт както  следва: 

1. Проучване на миграционни нагласи на етнически групи от населението, 

очертаване на миграцинни профили на мигрантите роми на основата на 

сравнителни анализи между ромски и не-ромски етнически групи в национален 

и евпорейски мащаб.  

2. Обогатяване на общественото знание за миграционните нагласи, мотивиращите 

фактори  и възможностите за въздействие чрез целенасочени политики от страна 

на управлението.  

3. Разработване на методологически  инстументариум  за изследване на социално 

икономическото поведение на групи от населението, формирани на различни 

признаци (пол, образование, етнос, социален статус). 

4. На основата на изследване на технологиите на планиране систематизиране на 

основните предпоставки и причини за различията в регионалното развитие и в 

частност в развитието на общините  в страната и предложения за 

усъвършенстване на регионалното планиране като етап от управлението на 

икономиката.  

5. Създаване и апробиране на методика за оценка на плановете за общините. Тези 

оценки допринасят за обогатяването на  познанията и зависимостите в 

изследваната област.  

6. Направени са оценки на влиянието и ефектите от застаряването на населението 

върху доходите на възрастните групи от населението.  

7. Оценени са въздействията на пенсионната реформа върху свободите и правата 

на възрастното население. 

8. Представени на възможности за политики свързани с плавен преход от заетост 

в пенсия, проучени са и са систематизирани рискови групи сред пенсионерите.  

9. Предложени са оценки и изводи за влиянието на интеграционните процеси върху 

регионалните структурни различия. Предложена е систематизация на причините, 

определящи регионалните структурни различия. 
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10. Предложена е методология на оценяване на регионалния икономически 

потенциал. Формулирани са насоки за смекчаване на регионалните различия в 

страната по области и райони на планиране.  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На базата на постигнатите резултати в 

научноизследователската дейност на гл. ас. Стоянка Черкезова считам, че тя напълно 

отговаря на критериите и изискванията за заемането на академичната длъжност 

“доцент”, залегнали в Правилник за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Института за изследване на населението и човека" на БАН.  

Изразявам моето положително становище за присъждането на академичната 

длъжност “доцент” на гл. ас. д-р р Стоянка Гинева Черкезова.  

 

 

ЧЛЕН НА НАУЧНОТО ЖУРИ: 

 

(Проф. д-р Искра Белева) 

 

София, 28.08. 2018 г. 

 

 

 

 


