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Доктор на социологическите науки

2013, България, Институт за изследване на
обществата и знанието при БАН. Защитен
дисертационен труд за присъждане на научната
степен „Доктор на социологическите науки“ на
тема: „Холистичен подход за конструиране на
емпирично изследване на „икономиката в
сянка“.

Доктор по социология

1994, България, Институт по социология при
БАН, тема на дисертацията: „Взаимодействието
„анкетьор-изследвано лице“ при стандартизираното
интервю
(методологически
и
методически аспекти).

Специализации

1992-1993, Белград, Белградски университет,
Факултет по социология, Специализация по
методи за изучаване на общественото мнение.

Магистър

1987, Киевски Държавен Университет, Киев,
философски факултет, дипломиране с пълно
отличие, защитена магистратура на тема:
„Проблеми на осигуряването на достоверност на
емпиричната информация при социологическите изследвания“.

Бакалавър

1986, Киевски Държавен Университет, Киев,
Философски
факултет,
специалност
„Социология”.

Научни награди и отличия

няма

Почетни звания:

няма
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Област на научни интереси:

Методология и методика на емпиричните
социологически изследвания, достоверност на
емпиричната
информация,
модели
на
изследователско общуване при емпиричните
изследвания, количествени и качествени методи
за набиране на емпирична информация,
методология и методика на изследванията на
общественото мнение, холистичен подход,
методологически подходи за изучаване на
„икономиката в сянка“.
Практическа опитност

Научни позиции:

Доцент, Институт за изследване на обществата
и знанието, БАН, от юли 2010 до настоящия
момент
Доцент, Институт по социология при БАН,
2007- юли 2010
Хабилитиране, Институт по социология при
БАН, присъдена научната степен „старши
научен сътрудник втора степен” по научната
специалност 05.11.01. „Социология” и тясно
профилиране по методология на емпиричните
социологически изследвания, 2007
Научен сътрудник І ст., Институт по
социология при БАН, 1997-2007
Научен сътрудник ІІІ ст., Институт по
социология при БАН, 1994-1997
Докторант, Институт по социология при
БАН, 1988-1991, защитена дисертация и
присъдена научна и образователна степен
„доктор по социология” (1994)

Преподавателски опит:

1) Университет за национално и световно
стопанство, курс лекции и упражнения за
бакалаври на тема „Икономическа социология”
(учебни
години
1998/1999;
1999/2000;
2000/2001);
2) Университет за национално и световно
стопанство, курс лекции и упражнения за
бакалаври „Качествени методи в социологията”
(учебна година 2005/2006);
3) Софийски университет “Св. Климент
Охридски”, курс лекции и упражнения за
магистри по изследователски методи в
социологията (2005/2006);
4) Университет за национално и световно
стопанство, курс лекции пред магистри на тема
„Електорални изследвания” (учебни години
2008/2009; 2009/2010);
5) Военна академия „Г.С.Раковски”, курс лекции
пред магистри на тема „Емпирични изследвания
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на общественото
2012/2013).
Ръководство на докторанти
и магистри:

мнение”

(учебна

година

няма
няма

Експертна и консултантска дейност:
1) Експертни
становища
за
БАН:
2010 г, 2008 г.
2) Концепция за развитие на отделите
„Управление на човешките ресурси” в
звената на БАН, 2009 г.
3) Програма за обучение на служителите в
отдели „Управление на човешките ресурси”
в звената на БАН, 2009 г.
4) Експертна дейност за Министерство на
финансите,
експертиза
на
тема:
„Практически ефекти от приложените през
периода 2010-2012 г. мерки за ограничаване и
превенция на неформалната икономика в
България”, 2012 г. и 2013 г.
5) Експертна дейност за МТСП: експертиза на
тема: „Гъвкавост и сигурност в политиките за
заетост на национално и локално ниво”,
2007.
6) Експертна дейност за МТСП: Експертна
оценка на тема: „Използване на картите на
бедността при конструирането на социални
политики и целенасоч-ването на средства”,
2006.
7) Експертна дейност за МТСП: експертиза при
реализирането на проект „Проследяване,
оценка и разработване на политика по
въпросите на бедността”. Участие като
национален консултант по анализ на
политиките за намаляване на бедността,
2004-2005 г.
8) Експертна дейност за МТСП, Фонд „Условия
на труд”, експертиза на тема: „Изследване на
нагласите и готовността на работодателите за
прилагането на новото законодателство по
безопасност и здраве при работа.” 2006.
9) Експертна дейност за МТСП, Фонд „Условия
на труд”, експертиза на тема „Нагласи и
оценки за прилагането на компенсационните
механизми за здравословни и безопасни
условия на труд и трансформирането им в
нови подходи за превенция на здравните
рискове., 2005.
10) Експертна дейност за МТСП, Фонд „Условия
на труд”, експертиза на тема: „Изследване на
механизмите за компенсиране на труда и
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разработването на политика за превенция на
здравето и рисковете при труд, 2005.
11) Chengelova, E. Bulgaria Country Report. Project
FALDE: The new member states and local
employment development: taking stock and
planning for the future. Warsaw. (in English),
2005.
12) Експертна дейност за Центъра по устойчиво
развитие, УНСС: в изпълнение на Договор
№ НИД 21.03-8/2006 „Макроикономическа
политика за устойчиво развитие на
България”.
13) Експертна дейност за Центъра по устойчиво
развитие, УНСС: в изпълнение на Договор
№50 2687 NEEDS от 2004 г., финансиран от
ЕС.
14) Експертна дейност за Центъра по устойчиво
развитие, УНСС, в изпълнение на Договор
№ ДО02-289/18.12.2008 г. между МОН и
УНСС
„Устойчиво
развитие
и
конкурентоспособност
на
българската
икономика”.
15) Експертна дейност за Камарата на
строителите в България, експертна оценка
„Структура на работната сила в строителния
отрасъл”, разработена Стратегия за развитие
на работната сила в строителния отрасъл.
2008.
16) Експертна дейност за Камарата на
строителите в България: експертна оценка
„Практики и фактори за професионалното
обучение на квалифицирани кадри за
строителството, 2008.
17) Експертна дейност за Асоциация на
индустриалния
капитал
в
България:
Експертна дейност по проект “Обогатяване
на българския пазар на труда и улесняване на
интеграцията на имигрантите”, 2009.
18) Експертна дейност за Асоциация на
индустриалния
капитал
в
България:
Експертна оценка в рамките на проект
“Политики за равнопоставеност на жените и
мъжете в труда”, 2007.
19) Ключов експерт „Социолог“ в проект
“Ограничаване
и
превенция
на
неформалната икономика“ - 2009-2013 г., по
договор
051PO001-2.1.05
„Повишаване
гъвкавостта и ефективността на пазара на
труда чрез активни действия на социалните
партньори” на Агенция по заетостта по ОП
„Развитие на човешките ресурси”.
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Редакторство и съставителство:

Научен рецензент на монография Стайкова, Р.
2012 г. Потенциал за развитие на нови
трансгранични туристически продукти между
област Видин (Р.България) и област Зайчар
(Р.Сърбия), изд. ЦИИД, София, (публикацията е
на български, сръбски и английски език), IBCN
978-954-91492-3-4.

Членство в неправителствени организации:
Член на Българската социологическа асоциация
Член на Съюза на учените в България
Член на World Association of Public Opinion
Research (WAPOR)
Председател на Фондация „Анализ на риска”

Академични дейности
Списък на цитиранията (по лични данни)
Цитирания в методологически текстове:
1. В монографията: Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори. 2010. Изд.
„Софттрейд”, София. В съавт. ISBN 978-954-334-103-0 са направени следните четири цитата:
1.1) Ченгелова, Е. Сравнителен анализ на поведението на респондентите при основни видове
интервю, Институт по социология, София, 1995, 182 с.
1.2) Ченгелова, Е. Мотивиране на респондентите за участие в анкетни изследвания, Институт по
социология, София, 1991;
1.3) Ченгелова, Е. Ролята на поведението на анкетьора при провеждането на стандартизирано
интервю. В: Социологически проблеми, N1, 1992, София.
1.4) Ченгелова, Е. Колева, Г., Мичева, А. Изследване на структурата на работната сила в
строителството, София, 2008.
2. В монографията „Електоралните изследвания: изследователски проблеми и прогностични
възможности. 2006 г. Издателство “Фабер”, В. Търново, В съавт., ISBN-10: 954-775-586-2; ISBN-13:
978-954-775-586-4, в Библиографията са направени следните два цитата:
2.1) Ченгелова, Е. Мотивация за участие в анкетни изследвания. - В: Молхов, М., Св. Съйкова, Е.
Ченгелова (1996). Социологията: обяснителни модели, структурни влияния, мотивационни
процеси. С.: “Полиграф”, 192 с.
2.2) Ченгелова, Е. Фокус-групите – същност, познавателни възможности и приложение. - В:
Атанасов, Ат., М. Молхов, Св. Съйкова, Е. Ченгелова, В. Георгиева (2004). Емпиричното
социологическо изследване на социалната действителност – подходи, методи, организация.
Проблеми и нови решения. С.: Академично издателство “Марин Дринов”, 253 с.
3. В сп. Икономика и управление, брой 4/2006, в статията на доц.д-р Пламен Братанов
„Моделирането като познавателен метод в обществото на знанието“ е цитиран следния източник:
1) Молхов, М., Св. Съйкова, Е. Ченгелова, Социологията: обяснителни модели, структурни
влияния, мотивационни модели., С., 1995.
4. Цитирания в курсови работи на студенти от УНСС - 12 цитирания за периода 2002-2008.
Цитирани са следните източници:
4.1. Атанасов, Ат., М. Молхов, Св. Съйкова, Е. Ченгелова, В. Георгиева (2004). Емпиричното
социологическо изследване на социалната действителност – подходи, методи, организация.
Проблеми и нови решения. С.: Академично издателство “Марин Дринов”
4.2. Ченгелова, Е. Сравнителен анализ на поведението на респондентите при основни видове
интервю, Институт по социология, София
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4.3. Ченгелова, Е., 2001. Фокус групите – изследователски проблеми и решения, сп.
Социологически проблеми, кн.3.
4.4. Ченгелова, Е., 2001. Кой как използва социологическите данни, Медиасвят, юни, 2001
4.5. Ченгелова, Е., 2002. Пипълметрия срещу дневникови изследвания, Медиасвят, март.
4.6. Ченгелова, Е., 2000. Социологът – ловък манипулатор или жертва на “горещата
журналистика” сп. Наука.
4.7. Ченгелова, Е., 2000. Анкетьорите между каноните на социологията и реалностите на терена,
Методически бюлетин, НЦИОМ практикум.
4.8. Атанасов, Ат., Св. Съйкова, Е. Ченгелова, М. Молхов, Е. Маркова. 2010. Изкуството да се
задават въпроси и да се получават отговори. Изд. „Софттрейд”, София.

Общо са установени 19 цитирания в методологически текстове.
Към дата 06.05.2013 г. в Интернет ресурсите са открити 92 цитирания по темите
изследвания на сивата икономика, сенчестата икономика, задлъжнялост на
българското население и др.

Участие в проекти
1. Участие в методологически изследователски проекти:
1. 2012- 2013, Проект „Социалните емпирични изследвания - методологически аспекти“,
колективен проект, ръководител на проекта проф. д.с.н. Светлана Съйкова.
2. 2005-2008, Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори, колективен
проект, ръководител на проекта,
3. 2003-2005, Електоралните изследвания: изследователски проблеми и прогностични
възможности (колективен проект)
4. 2002, Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност: подходи,
методи, организация. Проблеми и нови решения (колективен проект)
5. 1999, Общественото мнение – състояние, проблеми, перспективи (колективен проект)
6. 1996, Мотивиране на респондентите за участие в анкетни изследвания (индивидуален
проект)
7. 1995, Емпиричните социологически изследвания в научно-изследователската дейност на
Института по социология – насоки, промени, перспективи
/опит за методологическа и методическа самооценка/ (колективен проект)
8. 1995, Сравнителен анализ на поведението на респондентите при основни видове
интервю (индивидуален проект)
9. 1995, Методологически и методически проблеми на емпиричните социологически
изследвания (колективен проект)

2.Участие в международни и национални проекти със социално икономическа
проблематика (2000-2013):
1. 2012-2013, Специализирано социологическо изследване за потребностите, очакванията и
нагласите към изследователски университет при БАН. Изследването е по поръчка на
Централно управление на БАН, Ръководител на проекта проф. д.с.н. Светлана Съйкова.
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2. 2010-2014, Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, BG 051
PO001-2.1.05, по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Ключов
експерт социолог, ръководител на екипа от социолози и анализатори, самостоятелно
разработена методология за социологическите изследвания, проведени серия от
изследвания с качествени и количествени методи, организация и контрол на теренната
работа и анализ на съвкупната емпирична информация.
3. 2012-2013, Ръководител на проект „Разработване на Профил по безопасност и здраве
при работа в Икономическа дейност „Обработка на кожи, производство на обувки и др.
изделия от обработени кожи без косъм” (код 15 по КИД-2008)“, осъществяван по проект
BG051РО001 - 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез ЕСФ.
4. 2012-2013, Ръководител на проект „Разработване на Профил по безопасност и здраве
при работа в Икономическа дейност „„Производство на дървен материал и изделия от
дървен материал” (код 16 без 16.29 по КИД-2008), осъществяван по проект BG051РО001
- 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
ЕСФ.
5. 2012-2013, Ръководител на проект „Разработване на Профил по безопасност и здраве
при работа в Икономическа дейност „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни
води” (код 37 по КИД-2008), осъществяван по проект BG051РО001 - 2.3.01 „Превенция
за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
6. 2012-2013, Ръководител на проект „Разработване на Профил по безопасност и здраве
при работа в Икономическа дейност „Образование” (код 85 по КИД - 2008),
осъществяван по проект BG051РО001 - 2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при
работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
7. 2012, Ръководител на проект „Разработване на Профил по безопасност и здраве при
работа на национално ниво“, осъществяван по проект BG051РО001 - 2.3.01 „Превенция
за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
8. 2010, Проект „Разработване на пилотен инструмент за подобрено набиране на данни за
имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в
българското общество”, финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани от
трети страни. Ключов експерт социолог, ръководител на изследователския екип,
самостоятелно разработена методология за пилотния инструмент, проведени серия
от изследвания с качествени и количествени методи, организация на теренната
работа и анализ на съвкупната емпирична информация
9. 2008-2010, Договор № ДО02-289/18.12.2008 г. между МОН и УНСС „Устойчиво
развитие и конкурентоспособност на българската икономика”, с ръководител на
проекта проф. д.ик.н. Румен Гечев. Разработване на методология за провеждане на
изследователската работа сред българските работодатели и анализ на емпирична
информация за целите на разработването на Стратегия за Устойчиво развитие в
България.
10. 2009, Изследване на необходимостта от продължаващо обучение на ръководители и
служители от БАН, реализирано в рамките на проект „Да инвестираме в хората”, по
програмата ОПАК, като подизпълнител, член на изследователския екип, разработени
методиките за провеждане на изследването, конструирани изследователските
инструменти за стандартизирано интервю, фокус групи и дълбочинни интервюта.
11. 2008, Практики и фактори за професионалното обучение на квалифицирани кадри за
строителството. Експертна оценка, поръчител Камарата на строителите в България.
Ръководител на изследователския екип, самостоятелно разработена методика на
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изследването, организация на теренната работа и анализ на съвкупната емпирична
информация
12. 2008, Структура на работната сила в строителния отрасъл. Експертна оценка, поръчител
Камарата на строителите в България. Ръководител на изследователския екип,
самостоятелно разработена методика на изследването, организация на теренната
работа и анализ на съвкупната емпирична информация.
13. 2007, Проект "Надграждане на ЦПО към АИКБ със съвременен център за практическо
обучение по заваряване" в рамките на Програма ФАР „Развитие на мрежа от центрове за
обучение на възрастни”. Ръководител на изследователския екип, самостоятелно
разработена методика на изследването, организация на теренната работа и анализ на
съвкупната емпирична информация.
14. 2007, Проект “Дейности по равнопоставеност на половете в труда”, Програма „Развитие
на гражданското общество”. Ръководител на изследователския екип, самостоятелно
разработена методика на изследването, организация на теренната работа и анализ на
съвкупната емпирична информация
15. 2007, Новото лице на троянеца 100 години след рождението на Иван Хаджийски, член на
изследователския екип, участие в разработването на методиката и анализа на
емпиричната информация
16. 2007, Проект „Подобряване на управлението на публичните ресурси за опазване на
околната среда“, разработен и изпълнен от Центъра за сравнителни изследвания,
София. Ръководител на изследователския екип, самостоятелно разработена методика
на изследването, организация на теренната работа и анализ на съвкупната емпирична
информация.
17. 2007, Нагласи и отношение към българската наука, културни ценности и нагласи
на българското население, член на изследователския екип, участие в разработването
на методиката и анализа на емпиричната информация.
18. 2006-2007, Договор № НИД 21.03-8/2006 „Макроикономическа политика за
устойчиво развитие на България”, УНСС, член на анализаторския екип.
19. 2006, Българското село и туризма в контекста на възможностите за устойчиво
развитие, член на изследователски екип и анализатор.
20. 2006, Изследване на нагласите и готовността на работодателите за прилагане на
законодателството по безопасни и здравословни условия на труд, Ръководител на
изследователския екип, самостоятелно разработена методика на изследването,
организация на теренната работа и анализ на съвкупната емпирична информация,
Аналитичен доклад, депозиран пред Фонд Условия на труд, МТСП
21. 2006, Жените и социалното предприемачество в сферата на социалните услуги,,
самостоятелно разработена методика на изследването, организация на теренната
работа и анализ на съвкупната емпирична информация, Аналитичен доклад, депозиран
пред СУ “Св. Климент Охридски”
22. 2005, Изследване на механизмите за компенсиране на труда и разработването на
политика за превенция на здравето и рисковете при труд, Ръководител на
изследователския екип, самостоятелно разработена методиката на изследването,
организация на теренната работа и анализ на съвкупната емпирична информация,
Аналитичен доклад, депозиран пред Фонд Условия на труд, МТСП.
23. 2005, Изследване “Качеството на живот и условията на труд”, Ръководител на
изследователския екип, самостоятелно разработена методика на изследването,
организация на теренната работа и анализ на съвкупната емпирична информация,
Аналитичен доклад, депозиран пред Фонд Условия на труд, МТСП.
24. 2005, LdV BG/04/F/PP-166018, “Развитие на уменията за социално предприемачество
сред жени в сферата на социалните услуги”, Ръководител на изследователския екип,
самостоятелно разработена методика на изследването, организация на теренната
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работа и анализ на съвкупната емпирична информация, Аналитичен доклад, депозиран
пред Центъра за сравнителни изследвания, София.
25. 2005-2006, The New Member States and Local Employment Development: Taking Stock and
Planning for the Future, Position: Country Correspondent BULGARIA; Изследвания и
подготвен аналитичен доклад, депозиран пред Европейската комисия, Генерален
Директорат по заетостта, социалните грижи и равните възможности.
26. 2004, Оптимизация на кадровата структура на НАТФИЗ, (оценка на институционалния
капацитет и прогнозни модели за кадровото развитие на НАТФИЗ),
участие в разработването на методиката на изследването, провеждането на
дълбочинни интервюта и анализ на първична информация
27. 2004, Evaluation of the pilots in the Project “Strengthening the Co-operation between
employment offices and Social Services and Development of Pro-Active Labour Market
Policy”, Evaluation team member, MATRA Project, Ръководител на социологическия екип,
самостоятелно разработена методиката на изследването, организация на теренната
работа и анализ на съвкупната емпирична информация
28. 2004, Support to the MLSP for Strengthening the Cooperation between Central and Regional
Level structures in the Management of EU Funded Programmes and Projects, Financial support
by UNDP, Team Leader, самостоятелно разработена методиката на изследването,
организация на теренната работа и анализ на съвкупната емпирична информация
29. 2004, Проект “Проследяване, оценка и разработване на политика по въпросите на
бедността”, интердисциплинарен екип с финансовата подкрепа на Световната банка и
Министерството на труда и социалната политика. Участие като национален консултант
по анализ на политиките за намаляване на бедността.
30. 2004, Project Q–LABEL: Qualifying Labour for Enlargement. Labour Market and Labour
Force in Bulgaria, участие като експерт и изследовател
31. 2003, Проект „България: Оценки на резултатите от развитието 1997-2002 и ПРООН“,
ПРООН, участие като изследовател-модератор и анализ на първична информация.
32. 2003, Проект “Оценка на дейността и имиджа на Световната банка в България”,
Световна банка, участие като изследовател-модератор и анализ на първична
информация.
33. 2002/2003, Проект „Установяване на институцията на омбудсмана в България“, участие
като изследовател-модератор и анализ на първична информация.
34. 2002, Проект “Изследване на напредъка на България към устойчиво развитие в рамките
на процеса РИО+10”, ПРООН. Участие като експерт, изследовател и анализатор.
35. 2002, Strengthening MLSP capacity to manage EU Programmes and Funds. Оценка на
институционалния капацитет и потребностите от обучение, по поръчка на ПРООН и
МТСП. Ръководител на екипа от български изследователи, работещи по проекта.
36. 2002, Условия на живот и механизми за защита и подпомагане на пенсионери в
България, Американски Червен кръст, участие като изследовател-модератор и анализ
на първична информация

Участие в по-важни научни форуми (2000-2013):
1) Ченгелова, Е. 2013. Доклад на тема: „Неформалната икономика в представите на
работодателите и работниците/служителите: актуални измервания и сравнителни
анализи, Национална конференция по проект „Ограничаване и превенция на
неформалната икономика”, София (17.12.2013).
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2) Ченгелова, Е. 2012. Доклад на тема „Методологически подходи за изследване на образа
на икономиката в сянка”, Научна конференция на СУБ на тема „Съвременните
предизвикателства пред науката”, София (30-31.05.2012).
3) Ченгелова, Е. 2012. Еднодневно обучение за преподаватели по икономика и
индустриализация” във висшите училища в България на тема „Неформалната икономика
–същност, обхват и проявление”. Самостоятелно подготвени и представени лекционни
материали за два обучителни модула: 1) „Предпоставки за възникване и развитие на
неформалната икономика” и 2) „Методологически и методически аспекти на
неформалната икономика”, Велико Търново (19.05.2012).
4) Ченгелова, Е. 2012. Пленарен доклад на тема: „Актуални тенденции в обхвата и
проявленията на неформалната икономика на национално и браншово ниво”, Открито
заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната
икономика, София (7.07.2012).
5) Ченгелова, Е. 2012. Доклад на тема: „Неформалната икономика в представите на
работодателите и работниците/служителите: актуални измервания и сравнителни
анализи, Национална конференция по проект „Ограничаване и превенция на
неформалната икономика”, София (07.12.2012).
6) Ченгелова, Е. 2011. Пленарен доклад на тема „Основните предизвикателства за
диагностика, ограничаване и превенция на неформалната икономика”, Национална
конференция по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” ,
София (10.05.2011).
7) Ченгелова, Е. 2011. Пленарен доклад на тема „Резултати от отразяването в медиите на
темата неформална икономика и дейностите на НЦ „Икономика на светло” по проект
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика за периода 2010 - 2011 г”,
Национална конференция по проект „Ограничаване и превенция на неформалната
икономика”, София (28.11.2011).
8) Ченгелова, Е. 2010. Пленарен доклад на тема: „Междинни резултати от
вътрешнофирмените одити, дълбочинните интервюта по браншове и фокус групите по
региони”, Открито заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на
неформалната икономика, София (19.05.2010).
9) Ченгелова, Е. 2010. Доклад на тема: „Неформалната икономика в представите на
работодателите и населението: два погледа към сенчестата страна на икономиката,
Национална конференция по проект „Ограничаване и превенция на неформалната
икономика”, София (08.09.2010).
10) Ченгелова, Е. 2010. Пленарен доклад на тема: „Неформалната икономика:основни
резултати от изследванията на представите, оценките и нагласите на населението,
работодателите и работниците/служителите”, Открита пленарна сесия на Националния
съвет на АИКБ, София (03.12.2010).
11) Ченгелова, Е. 2010. Пленарен доклад на тема: „Оценки, нагласи и представи за
неформалната икономика: междинни резултати от национално представителните
изследвания”, Открито заседание на Обществения съвет по проект проект
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, София (14.12.2010).
12) Chengelova, E. 2008. Citizen’s Participation in Decision-Making at the National and Local
Government Levels, In: ACTIVE CITIZENSHIP IS THE CULTURE OF LIFE. AKTYVUS
PILIETIŠKUMAS – TAI GYVENIMO KULTŪRA. АКТИВНОТО ГРАЖДАНСКО
ОБЩЕСТВО КАТО КУЛТУРА НА ЖИВОТА, ISBN 978-9955-696-05-6, © „Europos
namai“, 2008
13) Chengelova, E. 2008. Доклад: „Green Urban Spaces. Citizens participation in the
Development and Control of Policies at Local level”, “Piloting Consensus Conference: Active
Citizens’ Participation in Public Policy and Decision-making with the Local Government”.
Вилнюс..
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14) Ченгелова, Е. Пленарен .2008. Доклад на тема: Развитието на заетостта на местно
равнище в България – натрупан опит и бъдещи предизвикателства. Международна
конференция „Гъвкавост и сигурност: ключов инструмент за развитието на заетостта на
местно ниво, София.
15) Ченгелова, Е. 2006. Пленарен доклад на тема: „Балансът работа- извън трудов живот”,
представен на международен семинар „Равнопоставеност на половете при труд”,
организиран от Европейската Фондация за подобряване на условията на труд, София.
16) Chengelova, E. 2006. Bulgaria LED Activities. Lessons learned.Project FALDE: The new
member states and local employment development: taking stock and planning for the future.
Warsaw 2006 (in English)

Владеене на езици със посочване на степента
Английски език
Руски език
Сърбохърватски

отлично
отлично
отлично

Компютърни умения
Завършен курс по компютърна грамотност (Институт по социология, 1991)
Отлично владеене на Windows 2007, 2010;, Office 2000, 2007, 2010;
Internet Explorer, SPSS, Power Point Presentation.

Публикации:

Списък по вид в обратен хронологичен ред, с
посочване на реферираните и индексираните
издания

І. Монографии
1) Ченгелова, Е. 2013. Холистичен подход за изграждане на методология за емпирично
изследване на „икономиката в сянка“. Дисертационен труд за присъждане на
научната степен „Доктор на социологическите науки“ в Професионално
направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, София,
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-954-322-596-5, 381 стр.
2) Ченгелова, Е В съавт. 2012. Първи мониторингов доклад върху неформалната
икономика и постегнатия напредък в нейната превенция. АИКБ, София, ISBN 978619-7056-01-3, 207 стр.
3) Ченгелова, Е В съавт. 2012. Комплексен аналитичен доклад – информационен обзор
за състоянието на неформалната икономика в България. АИКБ, София, ISBN 978954-92331-9-3, 341 стр.
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4) Ченгелова, Е. В съавт. 2011. Неформалната икономика и работодателите: основни
начини, по които изрядният бизнес понася вреди вследствие на неформалната
икономика, специфика на проявление на неформалната икономика по браншове.
АИКБ, София, ISBN 978-954-92331-4-8, 111 стр.
5) Ченгелова, Е. В съавт. 2011. Основни предизвикателства за диагностика,
ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, София, , ISBN 978954-92331-3-1, 188 стр.
6) Ченгелова, Е. В съавт. 2011. Неформалната икономика:обществена търпимост,
възможности и предизвикателства за ограничаване и превенция, АИКБ, София,
ISBN 978-954-92331-6-2, 248 стр.
7) Ченгелова, Е. В съавт. 2011. Анализ на количествените и качествените параметри на
интеграция на икономическите имигранти в българското общество и
предизвикателствата за нейното подобряване, АИКБ, София,, ISBN 978-954-923317-9, 116 стр.
8) Атанасов, Ат., Св. Съйкова, Е. Ченгелова, М. Молхов, Е. Маркова. 2010. Изкуството
да се задават въпроси и да се получават отговори. Изд. „Софттрейд”, София, ISBN
978-954-334-103-0, стр. 10-21, 139-206, 207-225.
9) Ченгелова, Е. 2010. Българските изследователи - подходи и принципи при
разработване на изследователски инструменти. В: Юбилеен сборник, посветен на 70
години от рождението на чл. кор. проф. дсн А. Атанасов, Академично издателство
“М. Дринов”, София, ISBN 978-954-322-368-8, стр. 33-50.
10) Ченгелова, Е. В съавт. 2008. Нагласи и отношение към българската наука.
Академично издателство “М. Дринов”, София, с. 44-68.
11) Ченгелова, Е. В съавт. 2008. Новото лице на троянеца 100 години след рождението
на Иван Хаджийски. Издателство „Аля”, София, с.85-111, 141-160.
12) Ченгелова, Е. 2008. Структура на работната сила в строителния отрасъл, София,
март, 62 с.
13) Ченгелова, Е. В съавт. 2008. Професионалното обучение на кадри за строителството
- между потребностите на бизнеса и държавната политика. Фондация "Анализ на
риска", София, с. 116, ISBN 978-954-90962-1-7
14) Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е., Маркова, Е., Д. Пейчева. 2006.
Електоралните изследвания. Изследователски проблеми и прогностични
възможности. Издателство “Фабер”, В. Търново, стр. 5-17; 156-180; 202-259; 260-268.
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15) Staykova, R., Chengelova, 2005. E., Labour Market and Labour Force in Bulgaria:
Qualifying Labour For Enlargement, in Employment of vulnerable groups within the
framework of European Union Enlargement, Tech. University, Athens, pp. 495-571.
16) Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е., В. Георгиева. 2004.
Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. Подходи,
методи, организация. Проблеми и нови решения. Академично издателство “М.
Дринов”, София, с.145-162,163-172, 173-192.
17) Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е., В. Георгиева. 2001.
Изследванията на общественото мнение в България – състояние, проблеми,
перспективи, София, НЦИОМ.
18) Ченгелова, Е. В съавт. 2000. Изследванията на общественото мнение в България –
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