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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ, КОИТО НЕ ПОВТАРЯТ 

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И 

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" 
 
 
I. Монография: 
 
 
Ташев, Сп. Миграционният натиск върху България 2008 – 2017. Проявление и 

последици. София, 2018, с. 235. 
 
 
Изследването има за цел да проучи явлението миграционен натиск, причиняван от 

миграционните потоци, формирани от лица, опитващи се да преодолеят изградените 

пред техния маршрут бариери. Предмет на изследването е разкриването и 

анализирането на конкретните закономерности при проявлението на миграционния 

натиск върху България и разкриването на произтичащи от него ключови индикатори, 

като се проследява развитието на явлението през периода 2008 – 2017 г. и се прави 

оценка на въздействието му върху страната в контекста на нейното членство в ЕС. 

За целта са анализирани наличните фактически и статистически данни, политиките, 

законодателството и практиката от началото на 2008 до края на 2017 г., отнасящи се за 

нелегалните влизания на мигранти в България. Причината за формирането на 

миграционните потоци, оказващи натиск върху държавната граница, се търси в 

протичащите в наши дни основни демографски, социално-икономически, политически 

и екологични процеси в страните на произход, а въз основа на прогнозите за тези 

детерминанти се прави оценка за потенциала на миграционния натиск съобразно 

възможните варианти за развитие. В методологически план изследването се основава 

на интердисциплинарния подход, като т.нар. „миграционна демография“ (migration 

demography), оформяща се като ново изследователско поле при анализите на 

международните миграции, е само част от него. Изхожда се от разбирането, че 

демографските процеси са в основата на динамиката на лицата, формиращи групата на 

потенциалните мигранти, а анализът на социално-икономическите, политическите и 

климатичните процеси се опитва да даде отговор на въпроса защо въпросните лица 

мигрират. 

В хода на изследването са изяснени характера и силата на досегашния миграционен 

натиск върху България, размера на миграционния потенциал на страните на произход 

като хипотетична горна граница на проявление на миграционния натиск, нивото на 

обществено-икономическа и политическа стабилност и екологични процеси като 

детерминанти в изпращащите държави, въздействащи върху реализирането на техния 

миграционен потенциал. Предложени са варианти на решения, целящи трайното 

намаляване на миграционните рискове. 

Приносни моменти представляват предложената дефиниция на миграционния натиск 

и разработването на концепцията за миграционния потенциал на страните на произход 

и свързаните с него коефициенти. Предложено е типологизиране на натиска на 

индиректен (проявяващ се в своите първи фази на възникване още в страните на 

произход, чиято горна граница се доближава до техния хипотетичен миграционен 
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потенциал), директен (непосредствено упражняван върху държавната граница, която 

миграционните потоци се опитват да преодолеят, чието отчитане става с помощта на 

част от разработените от Фронтекс FRAN-индикатори), транзитен (упражняван върху 

държавната граница на страна, която играе ролята на преграда на миграционните 

потоци по пътя към крайната им дестинация) и краен (упражняван върху границите на 

държави, които са крайна цел за достигане от миграционните потоци). 

В изследването е развита тезата, че факторите, влияещи върху транзитната миграция и 

транзитния миграционен натиск по своята същност представляват самостоятелна 

група, различна от привличащите и изтласкващите фактори (push-pull factors), които 

от една страна подтикват хората да напускат страната на произход и факторите, които 

ги привличат в приемащите страни. Техният анализ обаче не само, че не е достатъчен, 

но може да доведе и до погрешни изводи в случаите, когато миграционният натиск е 

транзитен. Поради тази причина са проследени редица допълнителни, най-вече 

политически фактори, оказващи влияние при придвижването на миграционните 

потоци по транзитните коридори по пътя им към крайната дестинация. Подобен анализ 

по своята същност е макродемографски и макромиграционен. 

Разкритите в изследването данни за отделните миграционни детерминанти се 

разглеждат в тяхната взаимна свързаност. Чрез тяхното анализиране се установяват 

съществуващите зависимости, а натрупаната информация за влиянието на 

изменението на отделните миграционни детерминанти върху посоката на развитие на 

миграционния процес служи за оценка на ефективността на предприетите мерки за 

намаляване на миграционния натиск. 

Като практико-приложен принос се откроява разработеният проект за известяване и 

оперативен контрол в реално време за възникване на миграционен риск и на нелегална 

имиграция в България, който от Съвета по сигурността към МС е оценен като значима 

за практиката разработка. Проектът създава възможности за събирането и подаването 

на информация в реално време за предстоящо потенциално незаконно преминаване на 

държавната граница, а също така за придвижването на отделни нелегално влезли 

мигранти или групи през територията на Р България. 

Получените резултати и изводи са научно обосновани и управленски ориентирани, за 

да могат да играят ролята на отправна точка, с която да е съобразена стратегията на 

България на национално и европейско ниво за овладяване на миграционния натиск и 

намаляване на миграционните рискове. 

 

II. Студии и статии: 

 

1. Ташев, Сп. Оценка и прогнозиране на потенциалния миграционен натиск. В: 

Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и 

миграцията. Сборник с доклади от международна научна конференция. ВА „Г.С. 

Раковски“, София, 2018. 

 

Настоящата  статия  разглежда възможностите за прогнозиране на миграционния 

натиск на базата на анализ на демографските, икономическите, политическите, 
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военните и екологичните фактори,  които са причина за възникването му. Направена е 

прогноза за потенциала на развитие на миграционния натиск върху България до 2050 

г., произхождащ от основните страни на произход. Водещ аспект на анализа е   

планирането на политики и средства за овладяване на натиска с оглед на неговия 

прогностичен потенциал. 

 

2. Ташев, Сп. Същност и особености на Източносредиземноморския и Балканския 

миграционен маршрут. В: Проблеми на географията, София, 2018. 

 

Целта    на    статията    е    да    разгледа    същността и специфичните особености на 

Източносредиземноморския и Балканския миграционен маршрут. Чрез анализ на 

структурата и поведението на миграционните потоци се установява, че 

Западнобалканският миграционен маршрут е естествено продължение на 

Източносредиземноморския. Коефициентът за годишно натоварване на основните 

миграционни маршрути, водещи към ЕС, разкрива динамиката в тяхното използване. 

Направен е изводът, че вторичният миграционен маршрут на Балканите България–

Сърбия–Унгария функционира като относително самостоятелен. Това увеличава риска 

от миграционен натиск дори и през периодите на относително малко натоварване на 

Западнобалканския миграционен маршрут.  

 

3. Ташев, Сп. Методологични проблеми при отчитането и прогнозирането на 

миграционния натиск върху България в контекста на европейската мигрантска криза. 

В: Бежанската криза и Балканите, София, 2018. 

 

Статията разглежда съществуващите в практиката методологични проблеми при 

отчитането на миграционния натиск. Дадена е дефиниция за миграционния натиск и е 

представен интегриран модел за изследването му. Оценката за силата на миграционния 

натиск се извършва с помощта на предложените специфичен коефициент на 

миграционния потенциал, коефициент за склонността към емигриране и обема на 

миграционния поток. Направено е типологизиране на видовете миграционен натиск. На 

базата на направения анализ на процесите в страните на произход, разкритите 

закономерности в динамиката на поведение на миграционните потоци и прогнозите за 

демографско и икономическо развитие е направен извода, че потенциалният 

миграционен натиск ще нараства до 2030 г., след което бавно ще започне да намалява, 

но стойностите му ще останат високи и това трябва да се има предвид при планирането 

на механизми и средства за овладяването на бъдещия миграционен натиск.  

 

4. Ташев, Сп. Ролята на климатичния фактор за миграционния натиск върху България. 

В: Геополитика, София, 2018, кн. 1, с. 16 – 28. 

 

В  настоящата  статия  са  анализирани  основните екологични фактори, които влияят 

върху формирането на миграционни потоци, оказващи миграционен натиск. Още в края 

на XX и началото на XXI век обаче, голяма част от съвременните въоръжени конфликти 

все по-чест се обясняват и с въздействието на климата и климатичните промени. В 

специализираните анализи постепенно се налага изводът, че глобалното затопляне и 
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засушаването ще оказват все по-голямо влияние върху миграциите. Конкретните данни 

и съпоставката между цифрите за периода след 1981 показват, че има пряка връзка 

между температурите и количеството на жертвите. В годините с по-високи температури 

броят на жертвите нараства значително. Прогнозите на анализаторите са, че през 

следващите 20 години конфликтите в Африка и други засушаващи се региони на света 

ще се случват два пъти по-често, което ще доведе до намаляване на сигурността и 

увеличаването на миграционния натиск. Наличните към момента данни доказват 

неблагоприятното влияние на екологичните проблеми и природни бедствия в 

основните страни на произход и оттук появата на по-големи групи мигранти. 

 

5. Ташев, Сп. Вторичният маршрут на мигрантите през България и динамиката на 

натоварване на Западнобалканския миграционен маршрут. В: Геополитика, София, 

2017, кн. 3, с. 14 – 20. 

 

Статията отделя специално внимание на вторичния миграционен маршрут на Балканите 

България–Сърбия–Унгария и неговата връзка с динамиката на натоварване на 

Западнобалканския миграционен маршрут. Направен е изводът, че е налице относителна 

“самостоятелност” на вторичния миграционен маршрут България – Сърбия – Унгария. 

Така например, през периода 2011-2013, когато стойностите на линейните индекси за 

годишно нарастване на броя на преминалите по Източносредиземноморския маршрут 

намаляват, при вторичния миграционен маршрут през България те се увеличават. През 

други периоди пък се наблюдава обща тенденция към намаляване или увеличаване на 

стойностите, макар че са налице и големи разстояния между тях. От това миграционно 

поведение следва, че дори да се постигне пълно затваряне на Западнобалканския 

миграционен маршрут, вероятността за опити за преминавания по вторичния 

миграционен маршрут през България не трябва автоматично да се изключва. 

 

6. Ташев, Сп. Миграционната спирала в Германия – национални и европейски 

измерения. В: Геополитика, София, 2017, кн. 2, с. 48 – 54. 

 

Статията разглежда възникналото през последните години в миграциологията понятие 

“миграционна спирала”. В изследването фокусът на миграционната спирала 

представлява поставената цел чрез имиграция да се повлияе трайно върху 

демографските показатели на населението, а миграционната крива е функция на 

непрекъснато увеличаващия се брой мигранти, като в същото време тя все повече се 

отдалечава от центъра, т.е. от поставената цел. Чрез имиграцията на лица в 

трудоспособна възраст, приемащите държави се опитват да задоволят потребностите на 

пазара на труда. Този подход обуславя и факта, че към момента основната част на 

имигрантите са във възрастовия интервал 20–50 години, а най-голям е броят на 30-35 

годишните. Този възрастов състав на групата на имигрантите ярко контрастира с 

възрастовата структура на местното европейско население. Към момента на 

осъществяване на трудова дейност от мигрантите, подобна структура се отразява 

положително върху развитието на икономиката, тъй като по този начин се доставя 

необходимото количество работна сила, а и по-големият брой работещи, чрез 
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отчисленията си, подпомагат функционирането на социалните фондове. На пръв поглед 

ситуацията е благоприятна и в това се изразява краткосрочния положителен ефект от 

имиграцията. Проблемът на този модел е, че мигрантите също остаряват и в конкретния 

случай след около 35 години по-голямото количество от сегашните мигранти ще бъдат 

вече в пенсионна възраст. При това положение обаче след 35 години населението в 

пенсионна възраст ще бъде по-голямо, отколкото ако в приемащата държава не бяха 

идвали имигранти. За да се компенсира този факт, тя ще се нуждае от допълнителни 

постъпления в социалните фондове, което се постига както с увеличаване на данъците, 

така и с вдигането на пенсионната възраст или с новото приемане на по-голямо 

количество имигранти. Именно в необходимостта от непрекъснато увеличаване броя на 

имигрантите с цел запазване на темповете на икономическо развитие и социална 

стабилност се състои ефектът на миграционната спирала. 

 

7. Ташев, Сп. Миграционният потенциал на Евросредиземноморската миграционна 

система и мястото на България. В: Геополитика, София, 2017, кн. 1, с. 5 – 12. 

 

В изследването географското положение на България се разглежда като ключов фактор 

за нарастването на миграционния риск за страната ни. От една страна, тя се намира по 

южния европейски хоризонтал, върху който се оказва миграционен натиск с известна 

периодична цикличност в зависимост от интензивността на използване на трите основни 

миграционни маршрута: Западно-, Средно- и Източносредиземноморския. Ако при 

първите два държавите - входни врати са част от Шенгенското пространство, при 

последния, елемент от който е и България, той има свое естествено продължение в 

Западнобалканския миграционен маршрут. Характерно за него е, че не всички държави 

по протежението му са членове на ЕС, а нито една не е член на Шенген. България се 

явява пресечената точка на южния европейски хоризонтал и източния европейски 

вертикал, конкретното проявление на което е вече налагащата се практика страната да 

балансира между два различни вида миграционни политики. В случая миграционният 

натиск е разгледан през концепцията за миграционните системи. Тя се основава на 

прилагането на системния подход при изследване на причините за международните 

миграции. Миграционната система се определя като наличие на мащабни и устойчиви 

миграционни връзки и закономерности между свързани помежду си група страни или 

региони, които са резултат от действието на исторически, културни, икономически, 

демографски и политически фактори, определящи посоката и устойчивостта на 

миграционните потоци, като в резултат от тази териториална мобилност и 

преразпределение на населението се стига до трансформации в демографските 

структури в страните на произход и прием на мигранти. 

 

8. Ташев, Сп. Турция: европейски миграционен буфер или генератор на миграция. В: 

Геополитика, София, 2016, кн. 5, с. 25 – 34. 

 

Статията разглежда статистическите данни, според които 90.52 % от регистрираните 

случаи на нелегална имиграция през външна граница на ЕС са станали по 

Източносредиземноморския и Западнобалканския миграционен маршрут, като по-
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голямата част от мигрантите са влезли в ЕС от Турция. Този факт неизбежно 

предопределя съсредоточаването на вниманието на европейската миграционна политика 

върху Турция. В хода на европейските миграционни преговори залегна разбирането, че 

с оглед на големия брой нелегални имигранти, преминали през Турция, не е възможно 

разрешаването на европейската миграционна криза без участието на Анкара. 

Независимо, че е не е арабска държава, Турция се опитва да участва в разрешаването на 

различни арабски конфликти, което се съчетава с широко отваряне на границите и към 

арабския свят. Безвизовото пътуване в Турция за гражданите на редица арабски страни 

на практика размива границите и интегрира Турция в общността на Близкия Изток и 

Северна Африка. В това териториално обединение текат бурни демографски процеси, 

които на принципа на скачените съдове оказват влияние върху миграционната сигурност 

и миграционния натиск върху Европа. От данните е видно, че в началото на периода 

демографските процеси в Турция са идентични с тези на останалите държави в Близкия 

Изток. С утвърждаването на кемалистките ценности се наблюдава лек спад в 

раждаемостта спрямо Близкия Изток, но тази раждаемост продължава да бъде висока 

спрямо ЕС. Съществуващите прогнози са, че раждаемостта в Близкия Изток, в т.ч. и в 

Турция, ще продължава да намалява, за да се изравни с тази на ЕС към 2100. През 

следващите години населението на Турция ще нараства с около 720 хил. души годишно, 

за да достигне своя очакван най-голям брой от 97 млн. души през 2060, съгласно средния 

вариант на прогнозите. Поради тези тенденции Турция също се превръща в сериозен 

миграционен проблем за Европа в близка и средносрочна перспектива. 

 

9. Ташев, Сп. Демографски анализ на ролята на Турция като регулатор на 

миграционния натиск към Европа. В: Международна политика, ISSN 2367-5373, 

Благоевград, 2016, кн. 1, с. 54 – 66. 

 

Статията разглежда засиления миграционен натиск върху външните граници на ЕС, 

който с основание поставя на преден план въпроса за реалната сила на същия и неговото 

бъдещо развитие. Даването на отговор на този въпрос позволява да се направи оценка за 

ефикасността на едни или други мерки, насочени към овладяването на миграционния 

натиск. От тази гледна точка, преди да се разработи план за справяне с европейската 

миграционна криза, трябва да се изгради ясна представа за съществуващата 

миграционна заплаха и нейното развитие в бъдеще. Основната цел на ЕС е да се намали 

драстично притокът на бежанци, пристигащи от Турция, като Анкара обещава да 

ограничи броя на бежанците и по този начин да облекчи до известна степен 

миграционните опасения на ЕС. Успешното прилагане в бъдеще на постигнатите 

миграционни договорености между ЕС и Турция до голяма степен ще зависи от 

възможностите и потенциала на Анкара да играе ролята на регулатор с цел намаляване 

на миграционния натиск към Европа. Данните за потенциалната миграция от Близкия 

Изток и Северна Африка към Европа разкриват мащабите на заплахата за европейската 

миграционна сигурност. Макар че сама по себе си Турция към настоящия момент и в 

близка перспектива също генерира миграционни потоци, либерализирането на 

европейския визов режим за нейни граждани, от една страна, а от друга – нейното 

интегриране в региона на Близкия Изток значително ще увеличат миграционната 
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заплаха към ЕС. Тази заплаха е обусловена от различията в демографската структура на 

населението в Близкия Изток и в Северна Африка, от една страна, и в ЕС, от друга. 

 

10. Ташев, Сп. Аспекти на демографската политика в условията на миграционен натиск. 

В: Население, София, 2016, кн. 1, с. 132 – 142. 

 

В статията е направен анализ на Националната стратегия за демографско развитие на 

Република България (2012–2030) през призмата на новото миграционно явление, с което 

се сблъсква страната през последните няколко години – миграционният натиск. Изхожда 

се от факта, че през периода, когато е разработвана стратегията, такъв засилен 

миграционен натиск не е съществувал, поради което тя не е съобразена с него. С оглед 

на тенденцията за непрекъснато нарастване на миграционният натиск се предлага 

актуализация на Националната стратегия за демографско развитие на Република 

България, в която да бъдат отчетени новите тенденции. Независимо, че преминаващите 

покрай или през България миграционни потоци са по-скоро транзитни, тази ситуация 

може да се промени, тъй като са налице три основни фактора, които действат в тази 

насока: неясното бъдеще на Дъблинския регламент, общата граница на България с 

Турция, която е основна входна врата за Европа и започналото през 2015 г. вътрешно 

фрагментиране на шенгенското пространство. От тези факти произтича един важен 

извод, а именно, че имиграционните процеси в и през България вече не зависят само от 

изтласкващите и привличащите фактори по отношение на миграционните потоци, но са 

в зависимост и от променящата се общоевропейска имиграционна ситуация. 

Предложени са конкретни политики и решения, с които България да може да контролира 

и управлява имиграционния процес съобразно потребностите на икономиката и 

националния си интерес. 

11. Ташев, Сп. Миграционният натиск – забравеното „ново“ предизвикателство пред 

сигурността в Европа и България. В: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ 

век. Сборник с доклади от ХІIІ национална научна конференция с международно 

участие. Издание на УНБИТ, София, 2016, с. 575 – 582. 

В изследването са представени основните документи и политики на ЕС и България в 

областта на миграционния натиск и неговото влияние върху фактическото състояние 

(статуса) на сигурността, при което се обособяват различни операционни елементи и 

най-вече субектите и обектите на сигурността – всички тези, които я създават или се 

ползват от нейните блага. Особено внимание е обърнато на демографската и 

миграционната сигурност. Демографската сигурност е разгледана чрез два различни 

подхода. Единият е инструментален и при него демографските процеси се оценяват от 

гледна точка на техния принос при решаването на едни или други недемографски 

обществени проблеми и задачи, т.е. те се разглеждат като инструмент за постигане на 

други недемографски цели. Другият подход е целеви. При него се предполага наличието 

на автономни, специфични демографски цели. Той стеснява разбирането на 

демографската сигурност и при него тя се свежда до “защита на живота и непрекъснато 

естествено възобновяване на човешкото поколение”. При разглеждането на 
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миграционната сигурност са показани различните заплахи, свързани с миграционния 

натиск. На тази основа е анализиран миграционният натиск върху България и ЕС и 

потенциалът на неговото нарастване до 2025 г. 

 

12. Tashev, Sp. Sociological approaches to measuring migration potential in the countries of 

origin and migration pressure on Bulgaria. In: Psychological Research, Sofia, 1/2016, p. 53 

– 59. 

 

В статията са разгледани основните теории в областта на миграционния натиск. 

Предложена е авторска дефиниция на понятието миграционен натиск и са разгледани 

възможностите за неговото изучаване и прогнозиране. Поради затрудненията при 

събирането на статистически данни за миграционния потенциал и миграционната 

мобилност в страните на произход, е разгледана възможността чрез използването на 

различни социологически подходи по отношение на успелите да пресекат държавната 

граница да се събират данни, които да позволяват да се направи обективна оценка на 

миграционния потенциал в страните на произход и бъдещият миграционен натиск върху 

България. 

 

13. Ташев, Сп. Възможностите на диаспората да влияе върху демографските процеси в 

България. В: Геополитика, София, 2015, кн. 5, с. 25 – 34. 

 

Статията разглежда различните етапи при разработването и провеждането след 1989 г. 

на държавни политики по отношение на българските общности зад граница и най-вече 

политиките на завръщане като една от възможностите за повлияване на демографските 

процеси в страната. Като критична констатация е посочено, че до този момент 

българската държавна администрация не е правила реални прогнози за имиграционния 

потенциал на различните български общности зад граница. Не е отговорила и на въпроса 

дали и по какъв начин заселването на диаспората може да повлияе на демографските 

процеси в страната. Застъпена е авторската позиция, че всъщност демографска криза 

няма, а по-скоро трябва да се говори за икономическа, политическа, социална или дори 

за криза на ценностите, в т.ч. и промяна на мястото и ролята на децата в системата от 

ценности. Тези процеси вървят успоредно с разпадането на традиционното общество на 

големите семейства, с промените в начина на живот и с все по-голямото акцентиране 

върху индивидуализма и самореализацията на възрастните. При анализирането на 

държавните политики, целящи да разрешат демографската “криза”, е констатирано 

наличието на обща слабост - на базата на безспорното намаляване на броя на българската 

нация и влошаването на нейната възрастова структура, не са посочени конкретни 

параметри, които да разкриват какво се разбира под преодоляване или разрешаване на 

демографската “криза”, след като тя, сама по себе си, е последица от други процеси. 

Друг недостатък на въпросните документи е, че без да е направен задълбочен анализ, се 

създава впечатлението, че чрез заселването на лица от български произход може 

съществено да се повлияе върху демографската ситуация в България. Чрез разработения 

от Отдела за население при ООН модел на заместващата миграция е направен извода, че 

поради малкия брой на диаспората и нейната специфична възрастова структура, дори и 

при евентуално трайно заселване в България няма да може да се повлияе трайно върху 

демографските процеси в страната. 
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14. Ташев, Сп. Ролята на демографския фактор за миграционния натиск върху България. 

В: Дипломация/Diplomacy, кн. 14, София, 2015, с. 5 – 18 (на български език). 

Tashev, Sp. Role of the demographic factor in the migratory pressure exerted upon 

Bulgaria. p. 86 – 98 (на английски език). 

 

Статията разглежда съществуващите теории за миграционния натиск, като обръща 

основно внимание на ролята на демографските процеси за формирането на 

миграционните потоци. Ключов момент при изследването на миграционния натиск е 

разбирането, че противоположните демографски тенденции в развитите и развиващите 

се страни не водят до равновесие, тъй като то е функция на зависимостта от нуждата от 

работа в страните на произход и капацитета на икономиката да я създаде. Поради тази 

причина в наши дни с рязкото увеличаване на броя на потенциалните емигранти, се 

налага ревизия на политиките за имигриране. 

 

15. Ташев, Сп. Миграционният натиск към Балканите и тенденцията за поява на нови 

идентичности в България. В: Население, София, 2015, кн. 4, с. 21 – 41. 

 

В статията са разгледани основните теоретични разработки за миграционния натиск и е 

предложена негова работна дефиниция. Разгледан е миграционният натиск, упражняван 

към Европа по Източно-Средиземноморския миграционен път, преминаващ 

алтернативно през Гърция или България. Констатирано е, че това е основен миграционен 

маршрут към ЕС, като по него за периода 2009 – 2014 г. са преминали 32.7 % от 

регистрираните нелегални имигранти в ЕС. Основните страни на произход са Сирия, 

Афганистан и Ирак. Този факт определя облика и на нелегалните имигранти в България. 

От 39492 души, поискали закрила в България през периода 1993 – 2014 г., са 

удовлетворени молбите на 15774 души или на 39.9 % от всички кандидати. Направена е 

прогнозата, че през периода 2015 – 2025 г. с оглед на очакваното увеличаване на 

населението в трудоспособно възраст в Сирия, Афганистан и Ирак с нови 16 млн. души 

и затрудненията на националните икономики да създадат съответния брой работни 

места, ще се формира нов излишък от работна сила, който ще доведе до засилването на 

миграционния натиск по Източно-Средиземноморския миграционен път. Това от своя 

страна ще доведе до продължаване на тенденцията към поява на нови идентичности в 

България и на Балканите. 

 

16. Ташев, Сп. Миграционният натиск върху България: същност и концептуална рамка. 

В: Геополитика, София, 2015, кн 4, с. 5 – 20. 

 

Статията разглежда съществуващите към момента теории за миграционния натиск. При 

техния преглед са констатирани основните елементи на натиска, които са общи за тези 

теории и модели на анализ. На първо място се откроява разбирането на изследователите, 

че появата на какъвто и да било натиск винаги е следствие от наличието на определени 

препятствия. Ако тези препятствия липсват, т.е. ако е налице свободно движение, няма 

да се наблюдава и натиск. От тази гледна точка анализът на миграционния натиск трябва 

да бъде насочен към различните препятствия по пътя на миграционния поток. През 80-

те и 90-те години на ХХ век, когато се правят първите опити за разработване на модел 
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за изследване на миграционния натиск и неговото дефиниране, се изхожда от 

разбирането, че явлението води до предлагане на излишъка от работна сила в страните 

на произход поради наличието на отрицателната разлика в доходите на глава от 

населението с приемащите държави. Още тогава обаче се отчита, че ефектът от подобно 

въздействие е на макрониво, поради което изследванията се насочват на микрониво, 

търсейки отговор, защо при определени обстоятелства даден индивид емигрира, а при 

други не. В тази връзка анализите се концентрират върху потенциалната миграция, която 

се определя като излишък от работна сила спрямо предлаганите работни места или по-

точно като излишък от работна сила, възникнал в резултат от невъзможността на 

съответната икономика да предложи адекватна работа. Така, ако е налице определена 

склонност към емигриране, миграционният потенциал се превръща в миграционен 

поток, който при наличието на определени прегради започва да оказва миграционен 

натиск. 

 

17. Ташев, Сп. Българското гражданство като инструмент за реализиране на 

стратегическите цели на страната ни по отношение на диаспората. В: Геополитика, 

София, 2015, кн. 3, с. 5 – 11. 

 

В статията е анализирана най-масовата политика, която България провежда сред 

българите зад граница - предоставянето на българско гражданство на основание на 

български произход. Тази политика започва още в началото на демократичния преход 

като общо за периода 1990-2013 над 201 хиляди души са кандидатствали и придобили 

българско гражданство. На практика, между 10% и 14% от представителите на 

историческите български общности вече са получили българско гражданство. Като се 

имат предвид и децата, родени след придобиване на българско гражданство от 

родителите им, може да се приеме, че около 15% от историческата българска диаспора 

е приела гражданството на своята прародина България. Наблюдава се процес, който от 

правна гледна точка съдейства за изравняване статуса на историческите български 

общности с този на новата българска емиграция. За съжаление този процес не е повлиял 

съществено за постигането на декларираните стратегически цели на България по 

отношение на българската диаспора. Възникващата общност от нови български 

граждани не се е превърнала в реален фактор в обществено-политическия живот в 

страните на произход, поради което не представлява интерес за местните политически 

среди. Не се забелязва и задълбочаване на връзките на тези общности с България. 

Сравнително малобройни са и организациите на историческите български общности. 

Емигриралите на Запад техни представители пък много рядко стават членове на 

организации на новата българска емиграция. Потомците им на практика не посещават 

българските училища зад граница. Данните показват, че под 10% от придобиващите 

българско гражданство на основание на български произход се установяват да живеят в 

България. Това показва, че наблюдаваната досега порочна практика и липсата на 

забележими реални резултати при изграждането на трайна връзка между България и 

историческите български общности може да се промени, като се възприеме нова 

философия при предоставянето на българското гражданство на основание на български 

произход. 
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18. Tashev, Sp. (в съавторство с Kostadinov, K.), The Demographic Catastrophe of Bulgaria. 

Sofia, 2014, p. 96 (на английски език, издание, финансирано от групата на Либералите 

и демократите в Европейския парламент). 

 

Студията е написана по поръчка на групата на либералите и демократите в Европейския 

парламент. Двамата съавтори застъпват две противоположни гледни точки по 

отношение на явлението, оприличавано в някои среди като „демографска катастрофа“. 

 

19. Ташев, Сп. Българската администрация във Вардарска Македония през 1941 –1944 

г. и съдбата на еврейското население. В: Евреите в Източна Европа и Съветския съюз 

по време на Втората световна война и Студената война (1939-1989). София, 2013, с. 

96 – 113. 

 

Статията разглежда ролята на българската администрация във Вардарска Македония 

през периода1941 –1944 г. и съдбата на еврейското население. Разкрити са съществените 

различия между тази област и ситуацията в границите на страната до 1941 г. Посочена е 

позицията на българското държавно ръководство, че статутът не Вардарска Македония 

не е уреден. Разгледани са и някои демографски и миграционни процеси сред местното 

еврейско население. Проследена е ролята на Германия в тяхната депортация. 

 

20. Tashev, Sp. The Deportation of the Jews from Vardar Macedonia and Aegean Region. 

Facts and Myths. Macedonian Scientific Institute. Sofia, 2012, p. 96 (на английски език, 

издание, финансирано от групата на Либералите и демократите в Европейския 

парламент). 

 

Студията е преведена и издадена на английски език по поръчка на групата на либералите 

и демократите в Европейския парламент. Представлява преработено и допълнено 

издание на студията „Депортацията на евреите от Вардарска Македония и Беломорието. 

Факти и митове“. Промените са предимно в детайлизирането на правния статус на двата 

региона през периода 1941 – 1944 г. и в положението на еврейското население в тях. 

 

21. Ташев, Сп. Депортацията на евреите от Вардарска Македония и Беломорието. Факти 

и митове, Македонски научен институт. София, 2012, с. 86. 

 

В тази студия, на базата на германски, български и югославски източници е проследена 

Априлската война на Германия срещу Югославия и Гърция през 1941 г., настъпилите 

промени в правния статут на отделните територии. Разгледано е установяването на 

българската администрация на базата на цесия, предоставена от германия и 

произтичащата от договореностите смесена юрисдикция. Анализирано е положението 

на еврейското население и настъпилите геостратегически промени на Балканите през 

1943 г. с оглед на възможността за дебаркиране на съюзниците в Гърция. Разкрит е 

натискът, оказан от Германия, за депортацията на местното еврейско население. 
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22. Ташев, Сп. Депортацията на евреите от Македония и Беломорска Тракия и 

съвременните измерения на проблема. В: Македонски преглед, кн. 1. София, 2012, с. 

7 – 38. 

 

Статията представлява първото по рода си изследване на едно противоречиво и 

непознато събитие – насилствената военновременна миграция на евреите югославски и 

гръцки поданици през 1943 г. от администрираните през този период от България райони 

във Вардарска Македония и Беломорието. Разгледани са международно-правния статут 

на тези два региона и по-специално тяхната двойната юрисдикция, положението на 

местното еврейско население и оказвания натиск и участие на нацистка Германия в 

тяхното депортиране към окупирана Полша. 

 

23. Ташев, Сп.  Тенденции в демографското развитие на Р Македония, В: Македонски 

преглед, София 2004, кн. 1, с. 29 – 54. 

 

Статията разглежда появата на понятието „етнически македонци“ през 1944 г. На базата 

на отделните преброявания, провеждани в Р Македония, се констатира, че докато ръстът 

на цялото население през 1994 г. е 169% спрямо 1948 г., то ръстът на „етническите 

македонци“ за същия период е 164%. В същото време ръстът на македонските албанци 

достига 223%. Тези различия са резултат от различните стойности на такива показатели 

като брачност, раждаемост, смъртност и миграция при отделните етнически групи на 

населението на Р Македония. След 1994 г. участието на „етническите македонци“ във 

възпроизводството на населението е под 50%. 

 

24. Ташев, Сп. Етническа самоидентификация на българите мюсюлмани в Албания и 

Косово, В: Ислямска заплаха или заплаха за исляма, София 2003, с. 64 – 69. 

 

Статията разглежда броя, местоположението и самоидентификацията на българите в 

Албания. От около 52000 българи, живеещи в Албания, над 34500 изповядат исляма. До 

голяма степен самоидентификацията на това население минава през схващането за 

говорения от него език. Повечето албански изследователи твърдят, че въпросното 

население е двуезично. Това твърдение не отговаря на възприетите в лингвистиката 

схващания за двуезичието. Албанските българи са "двуезични" дотолкова, доколкото е 

"двуезично" всяко малцинство в Албания, което е принудено да изучава официалния 

албански език. Майчиният език на българите в Албания е български. Социално-

икономическите процеси стават причина рязко да се засили миграцията на българското 

население към вътрешните центрове на Албания. Като пряка последица намалява броя 

на компактно живеещите българи в някои селища, т.е. стеснява се базата за 

възпроизводство на българския етнос, което без съмнение трябва да поражда тревога 

поради увеличаващите се възможности за естествена асимилация. След мигрирането 

българите попадат в чужда езикова среда, засилват се смесените бракове. Ако тези 

процеси не се отчитат, след няколко десетки години в Албания рязко ще намалее броя 

на лицата, които имат българския език като майчин. При проследяването на 

миграционното поведение на местните българи, прави впечатление, че те се заселват 
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групово в новосъздаващи се квартали. Така например от живеещите в новия квартал в 

гр. Елбасан над 80 % са българи. Подобно явление се наблюдава и в Тирана. В 

кварталите "Кодра привтит" (попов хълм), "Брего люмит" (речен бряг) и предградието 

около Ветеринарния институт около 90 % от жителите са българи. Това поведение 

говори за наличието на желание да не се смесват с албанското население. Без подкрепата 

обаче от страна на българските държавни институции, българите в Албания трудно биха 

се съхранили като общност със свой специфичен език и култура. 

 

25. Ташев, Сп. Процеси на реемиграция сред българите от Северното Причерноморие 

(1989 - 1999 г.). В: Българите в Северното Причерноморие, София 2000,  Т. VII, с. 

601 – 609. 

 

Статията разглежда броя и положението на българите в Северното Причерноморие. 

Проследени са процесите на реемиграция към България през периода 1989 - 1999 г. като 

съвършено ново явление. За първи път имиграцията от Северното Причерноморие 

доминира над имиграционните и бежански вълни от други територии, населени с 

българи. Разгледани са възникналите проблеми, като е констатирано, че една голяма 

част от тях се дължат на липсата на регулиращ подход от страна ба българската държава, 

в т.ч. и липса на специализирано нормативно осигуряване. Като стоящи са решаване 

въпроси са посочени изясняването на годишната квота от реемигранти, които могат да 

бъдат приети от българската държава, изясняване на наличния свободен жилищен фонд 

и поселищните възможности за заселване. Не са изяснение и възможностите за заселване 

според състоянието на работната сила в отделните селища. Тези неудачи се дължат най-

вече на факта, че не съществува инструментариум за осъществяване на интегрирано 

управление на процеса на реемиграция, като се отчита неговия междуведомствен 

характер. През разглеждания период броят на заселилите се в страната българи е между 

6 и 7 хил. души, но някои от тях са в бедствено положение.  

 

26. Ташев, Сп. Българите в Албания (1913 - 1993 г.). В: Етническият проблем и 

националният въпрос на българите, Пловдив 1994, с. 141 – 162. 

 

Статията е първото по рода си изследване на българите в Албания след 1989 г. 

Проследена е тяхното положение от създаването на албанската държава през 1913 г. до 

началото на демократичните процеси там. Разкрити са неуспешните опити на България 

да постигне официалното признаване на българско малцинство и комплексното 

въздействие на факторите, които са довели до този резултат. На базата на теренни 

проучвания е посочен актуалния брой на българите в Албания по отделни селища. 

Показана е дейността на първите новосъздадени организации на албанските българи и 

опитите им за установяване на официални контакти с българската държава и нейните 

институции. 


