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Вх. № ЧР-01-223/29.06.2018 г. 

 

 Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 

                         от професор,  д-р по икономика Катя Иванова Владимирова 

 по конкурса за заемане на  длъжност доцент в Института за изследване        

на населението и човека /ИИНЧ/ при Българска   академия на науките /БАН/      

по професионалното направление 3.8. Икономика (Статистика и демография)      

с единствен кандидат  д-р Спас Ташев, гл. асистент в ИИНЧ при БАН 

        

 Конкурсът за заемане на  академичната длъжност доцент по научната 

специалност „Статистика и демография“ от ПН 3.8. Икономика /Статистика и 

демография/ е обявен  за  нуждите на секция „Възпроизводствени процеси и 

структури на населението“ в Държавен вестник (бр. 25 от 20 март 2018 година). 

Научното жури е назначено със заповед на Директора  Института за изследване на 

населението и човека при БАН.       

 Единствен кандидат по обявения конкурс е д-р Спас Ангелов Ташев. Той е 

придобил научната степен „доктор“ по Статистика и демография“ през 2015 година 

в системата на БАН – ИИНЧ. Притежава Диплома за висше образование от Висшия 

институт по зоотехника и аграрна медицина – Стара Загора.  Свидетелство за 

професионална квалификация – икономист-международник по специалността 

„Международно икономическо сътрудничество“ на УНСС- София, Център за 

факултативно обучение. Темата на Дипломната му работа е „Социално и 

икономическо влияние на имиграционните процеси сред българската диаспора“.  

Притежава документи /сертификати и др./ за изучаване на английски, испански, 

руски, португалски езици, както и Сертификат от Дипломатическия институт  при 

МВнР на Р България за успешно завършен основен дипломатически курс. През 2012 

г кандидатът по този конкурс е участвал в проведен курс от Варненския свободен 

университет  по бежанско право с хорариум от 45 учебни часа. Представени са и 

сертификати за участие в различни конференции и др. научни форуми по темата на 

конкурса.           

 В различна степен д-р Ташев ползва английски, испански, португалски, сръбски, 

руски и други езици, които безспорно са му необходими и допринасят за 

резултатите от неговите проучвания и научни изследвания в областта на 

миграционното движение на населението.      

 Приложените справки и информация свидетелстват  и за богатия трудов стаж на 

кандидата – журналист /в т.ч. гл. редактор на вестник „Македония“/, Националния 

исторически музей, Културно информационен център на Р България в Скопие 

/директор/, Министерски Съвет – съветник, Европейски Парламент – съветник, 

Народно Събрание – Главен експертен сътрудник  към Парламентарната комисия по 
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политиките към българите в чужбина и през последните пет години в БАН, ИИНЧ 

като асистент и гл. асистент в секция „Възпроизводствени процеси и структури на 

населението“ за чиито цели е обявен и настоящия научен конкурс за доцент 

През 2015 г защитава успешно образователната степен Доктор с дисертационен 

труд на тема „Интеграционна политика и демографски перспективи на България“. 

 Има над 50 самостоятелни и в съавторство публикации, от които 8 на чужди 

езици /английски, испански, френски, унгарски/.    

 Участва в редица научни и научно-практически изследвания – главно в областта 

на обявения конкурс за доцент като: проектът възложен от МС на ИИНЧ на тема 

„Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България /2017-2018 

г/; самостоятелната планова тема „Имиграционен натиск върху България и 

потенциални демографски ефекти“ /2015-2018/; разработването на демографски 

прогнози /2017 т и др./ и други. Има и активна обществена изяви и награди, 

свързани с професионалната му дейност.      

  Кандидатът по конкурса има широк обхват на дейност в няколко разнородни, но 

допълващи се и взаимно-полезни дейности: научни изследвания и публикации, 

консултации, ръководство и управление на проекти и консултантска дейност, 

разработване и реализация на проекти с различен обект и обхват и редица публични 

изяви.            

 Д-р Ташев има не само все по-увеличаваща се изследователска дейност, но и 

участие в управлението – непосредствено и като съветник и консултант, има и 

журналистически и други изяви, свързани главно с неговата професионална 

насоченост. Всичко това позволява той да има широко поле на изява на своите 

знания и натрупан практически опит.        

Научно-изследователската работа и научните интереси на кандидата по 

конкурса са в областта на демографията и главно механичното движение на 

населението – миграции, миграционен натиск, българска диаспора, бежанци, 

демографско развитие и по-конкретно анализ, оценка на влияние върху 

демографското развитие; прогнозиране; управление, методологически аспекти на 

отчитането и прогнозирането на миграционните движения.   

 Общият брой на публикациите, съгласно представената информация  са  51 броя. 

С известна условност, тъй като не е дадена от кандидата конкретна информация, те 

могат да се групират на: монографии – 2 бр.; студии –  8 на брой студии,от които 2 в 

съавторство; научни статии – 22 бр. ( в т.ч. и публикувани в чужбина);  научни 

доклади – 18 бр., от които 3 са публикувани в чужбина . 

В Списъка на научните публикации, които не повтарят представените за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор“ са включени 26 броя 

публикации. За целите на обявения конкурс за доцент  приемам този Списък за 

участието на кандидата в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по 

Професионалното направление 3.8  Икономика (Статистика и демография). В него 

д-р Спас Ташев  е включил 26 броя публикации, в т.ч. 25 самостоятелни. 
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Преобладаващият брой от тях  /22 от 26/ са през последните 6 години, в т.ч. 3 са под 

печат.           

 Общият обем на представените за рецензиране по настоящия конкурс 26 

публикации е 497 страници, в т.ч.  една е в съавторство, на английски език в общ 

обем от 96 стр., от които д-р Ташев е посочено, че е автор на гл.7 или на текст от 

с.80-94 или общият обем авторски страници на кандидата по конкурса са 415 

страници..          

 По-голямата част от представените по конкурса публикации са статии и 

доклади, т.е. в обем от 5 до  25 страници. Кандидатът по конкурса не е изрично  

разграничил  какъв е статута на посочените в Списъка публикации – монографии, 

студии, статии, доклади, които могат да бъдат определени като научни публикации 

и други публикации, които имат популярен или друг не строго научен характер. 

 В Списъка на публикациите след придобиване на научната степен “:доктор“ и 

които са обект на рецензиране по настоящия конкурса за доцент, не е включена 

последната му монография, но е включена в материалите за рецензиране. 

 В общия брой от публикации с известна условност могат да се откроят или 

разграничат: 1 монография; 5 студии в т.ч. една в съавторство на англ. език, 15 

статии в научни издания, публикувани в чужбина; 5 самостоятелни доклади, 

публикувани  в сборници от научни конференции; от всички тях  на чужд език  са 

публикувани  2 статии, 1 монография и 1 студия  /всяка от тях до 95 страници/, от 

които едната е в  съавторство и е публикувана и на английски език.  ,,  

 Във всички, които са представени за рецензиране публикации, авторството на 

кандидата е много добре откроено – в количествен и съдържателен аспект. 

 За рецензиране приемам пълния Списък от научни публикации, предложен от 

кандидата по конкурса, които не повтарят представените за придобиване на 

образователната научна степен „доктор“, които са общо 26 броя и  обхващат 415 

страници. Публикациите в преобладаващата си  част /23/са на български и 3 бр са на 

английски език.          

 Преобладаващата част от публикациите са статии предимно в  сп. Геополитика  

/8 бр. /и  2 бр. в сп. Население. Кандидатът по конкурса има публикувани доклади, 

представени на международни и национални конференции и семинари. 

Основните  области на научните публикации, научни изследвания и 

проекти на д-р Спас Ташев  са в няколко  направления:     

 миграции на населението и миграционен натиск - отчитане и прогнозиране, 

ролята на климатичния фактор, миграционен маршрут;     

 демографско развитие в условията на миграционен натиск - демографска 

политика в условията на миграционния натиск; демографски анализи и прогнози, 

демографско развитие на Р Македония;       

 диаспора и бежанци и развитието на населението в България - българската 

диаспора, българите и българските мюсюлмани в Албания и други. 

 исторически аспекти в развитието на някои български общности в други 

държави, депортацията на еврейско население от Балканите и други. 
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За уточнение и коректност на настоящата Рецензия и изискванията към оценката 

на кандидата по този конкурс правя още веднъж уточнението, че направените в нея 

и тук оценки се основават само на Списъка на научните публикации, които не 

повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“, които кандидатът собственоръчно е подготвил и представил за целите на 

настоящия конкурс.         

 Приносите на докторанта с известна условност могат да се групират в следните 

основни области: 

Първо. Миграция на населението и миграционен натиск. В тази област са 

преобладаващия брой публикации - статии и доклади или 12 броя публикации от 

представените за рецензиране 26 публикации. Тук не мога за съжаление да включа 

представената монография „Миграционният натиск върху България 2008-2017 г. 

Проявление и последици“, на която д-р С. Ташев  е и автор и издател през 2018 г, 

вероятно за целите на настоящия конкурс, но на практика той  не я е включил в 

списъка на публикацииге по този конкурс. Издадена е от Българско геополитическо 

дружество и Института за балкански и европейски изследвания, София.  

Темата за миграцията е развита в редица публикации на автора . В статията си 

„Миграционната спирала в Германия – национални и европейски измерения“ / 

Геополитика, София, 2017, кн. 2, с. 48 – 54/, авторът  използва едно ново понятие  

“миграционна спирала”, за да обясни решението на приемащата държава чрез 

имиграцията да повлияе трайно върху демографските показатели и главно за 

увеличаване на населението, неговото подмладяване и текущо осигуряване на 

икономиката с необходимата й работна сила. Авторът представя тезата си, че 

увеличаващото се младо, трудоспособно и работещо население от имигранти 

допринася за възпроизводството на населението и неговото подмладяване, както и 

за укрепване на социалните фондове, доколкото работещите имигранти 

задължително се  осигуряват и плащат своите данъци. Тази благоприятна 

ситуацията има според автора краткосрочен положителен ефект. Проблемът според 

него е, че имигрантите също остаряват и след около 35 години по-голямото 

количество от сегашните имигранти ще бъдат вече в пенсионна възраст. Според 

автора в необходимостта от непрекъснато увеличаване броя на имигрантите с цел  

икономическо развитие и социална стабилност се състои ефектът на миграционната 

спирала. Тази теза, според мен, отчасти може да бъде оспорвана доколкото имаме 

друг модел на демографско възпроизводство при имигрантите от повечето държави 

от Азия и Африка, свързан с религията, мястото на децата и семейството и др.. Това 

според мен, свидетелства, че при приема на имигранти е необходимо да се отчитат 

наред с ефекта, че се увеличава населението и главно работната сила, и още много 

други, в т.ч. и поведението им в обществото, включването им в икономиката ѝ 

/главно на мъжете/ и други. И факта, че те раждат и отглеждат повече деца и те на 

свой ред запазват това си демографско поведение.     

 В тази и другите представени в това направление публикации се съдържат идеи, 

изводи, обобщения и предложения, които могат да бъдат полезни за политици и 
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взимащите управленски решения, както и за изследователи и други интересуващи 

се от темата.          

 Интересен и полезен е и изводът, който той прави, 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 както отбелязва в статията си „Същност и особености на 

Източносредиземноморския и Балканския миграционен маршрут“, публикувана в 

Проблеми на географията /С, 2018/. В друга своя статия - „Методологични 

проблеми при отчитането и прогнозирането на миграционния натиск върху 

България в контекста на европейската мигрантска криза, /в Бежанската криза и 

Балканите, С, 2018/ той  разглежда съществуващите в практиката методологически 

проблеми при отчитането на миграционния натиск, предлага дефиниция за 

миграционния натиск и представя интегриран модел за изследването му. Редица 

други негови публикации са посветени на миграционния натиск за България през 

последните години Оценката за силата на миграционния натиск той прави с 

помощта на предложените специфичен коефициент на миграционния потенциал и 

коефициент за склонността към емигриране и обема на миграционния поток, което 

може да се определи като принос към методологията на изследването на миграциите 

на населението.         

 Определен интерес и внимание заслужава и публикацията му за ролята на 

климатичния фактор за миграционния натиск върху България в „ Геополитика“ /С., 

2018, кн. 1, с. 16 – 28/, в която акцентира, „…че и 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.“ Според него данните доказват неблагоприятното влияние на 

екологичните проблеми и природни бедствия в основните страни на произход и 

появата на по-големи групи мигранти по тази причина .   

 В една от публикациите си на англ. език /„Sociological approaches to measuring 

migration potential in the countries of origin and migration pressure on Bulgaria. In: 

Psychological Research, S., 1/2016, p. 53 – 59/, д-р С. Ташев предлага авторска 

дефиниция на понятието миграционен натиск и  разглежда възможностите за 

неговото изучаване и прогнозиране.  

Второ.  Демографско развитие в условията на миграционен натиск 

 

Тази тематична област е развита главно в 5 от публикациите, предложени за 

рецензиране – статии, доклад и една студия на английски език в съавторство. В 

статията си „Аспекти на демографската политика в условията на миграционен натиск“ 

/ сп. Население, С., 2016, кн. 1, с. 132 – 142/  кандидатът по конкурса, автор на статията  

прави 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. Прави 



6 

 

и един важен извод, „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“. На тази основа предлага  конкретни политики и решения, с които 

България да може да контролира и управлява имиграционния процес съобразно 

потребностите на икономиката и националния си интерес.     

 

Трето. Диаспора и бежанци- възможности за развитие на населението в България 

 

Това направление включва 9 от представения Списък от публикации за 

рецензиране – една монография и една студия всяка под 100 страници, едната 

издадена на английски език и останалите – авторски статии и доклади.  

 Определен интерес и внимание заслужава статията на кандидата по конкурса 

„Възможностите на диаспората да влияе върху демографските процеси в България, 

публикувана в сп. Геополитика /С, 2015, кн. 5, с. 25 – 34/. В нея той  разглежда 

различните етапи в провежданата след 1989 г. държавна политика по отношение на 

българските общности зад граница и най-вече политиките на завръщане като една 

от възможностите за влияние върху демографските процеси в страната. Като прави 

извода, че до този момент българската държавна администрация не е правила 

прогнози за имиграционния потенциал на различните български общности зад 

граница, както и че не е отговорила и на въпроса дали и по какъв начин заселването 

на диаспората може да повлияе на демографските процеси в страната. Авторът 

застъпва позицията, че по същество няма демографска криза, а по-скоро следва да 

се говори за икономическа, политическа, социална или дори за криза на ценностите, 

в т.ч. и за промяна на мястото и ролята на децата в системата от ценности. Това 

безспорно заслужава значително внимание и изисква преоценка на политиките в 

тази област и разработване на принципно нови. Заслужава внимание и другият 

извод, който прави за бързото развитие в обществото на индивидуализма и 

самореализацията на възрастните. На основата на анализа на провежданите 

политики, насочени да разрешат демографската “криза”, авторът констатира 

наличието на редица слабости и главно, че не са посочени конкретните параметри 

на демографската “криза” и още повече факта, че тя е следствие от други процеси. 

Друг недостатък, който откроява в статията си д-р Ташев, е, че без да е направен 

задълбочен анализ, се очаква, че чрез заселването на лица от български произход 

може съществено да се повлияе върху демографската ситуация в България.  На 

базата на разработения модел на заместващата миграция от Отдела за население при 

ООН, д-п Ташев прави важния извод, 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 една друга своя статия в тази област „Българското гражданство като 

инструмент за реализиране на стратегическите цели на страната ни по отношение на 

диаспорат“, публикувана в сп. Геополитика / С, през 2015,в  кн. 3, с. 5 – 11:, д-р С. 

Ташев  анализирана най-масовата политика, която България провежда сред 
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българите зад граница - предоставянето на българско гражданство на основание на 

български произход и прави извода, че този процес не е повлиял съществено за 

постигането на декларираните стратегически цели на България по отношение на 

българската диаспора и още – че тази ситуация може да се промени  като се 

възприеме нова философия при предоставянето на българското гражданство на 

основание на български произход.  

Четвърто. Исторически аспекти на развитието на някои български общности 

 

В статията „Българската администрация във Вардарска Македония през 1941 –

1944 г. и съдбата на еврейското население“, публикувана в“ Евреите в Източна 

Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и Студената война 

(1939-1989)“ /С,2013,с. 96 – 113/ д-р Ташев разглежда ролята на българската 

администрация във Вардарска Македония през периода 1941 –1944 г. и съдбата на 

еврейското население. Разкрити са съществените различия между тази област и 

ситуацията в границите на страната до 1941 г. и някои демографски и миграционни 

процеси сред местното еврейско население, в т.ч. и  ролята на Германия в тяхната 

депортация.          

 В студията „Депортацията на евреите от Вардарска Македония и 

Беломорието. Факти и митове“, публикувана от Македонски научен институт /С, 

2012, 86 стр./, 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, установяването на 

българската администрация на базата на цесия, предоставена от Германия и 

произтичащата от договореностите смесена юрисдикция. Откроен е и натискът, 

оказан от Германия, за депортацията на местното еврейско население.  

 Значителен интерес представлява и публикациите статията на кандидата по 

конкурса „Тенденции в демографското развитие на Р Македония“, публикувана в 

Македонски преглед / С., 2004, кн. 1, с. 29– 54/ . Това е, според автора първо 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.           

 Статията „Българите в Албания (1913-1993 г.), публикувана в“ Етническият 

проблем и националният въпрос на българите“ /Пловдив 1994, с. 141–162/  е 

първото по рода си изследване на българите в Албания след 1989 г. Представено 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 даден актуалния брой на българите в Албания по отделни селища 

както и дейността на първите новосъздадени организации на албанските българи. 
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Научните публикации и работата по редица национални и други проекти са 

тясно свързани по тематика и области на изследване, което позволява да се направи 

извода, че научните изследвания са реализирани в публикации и са основа за 

успешно участие в проекти, както и обратно – участието в проекти и направените в 

тях изследвания водят до интересни публикации и обогатяват акцентите в  научно-

изследователска и публична дейност на кандидата по този конкурс.   

В Списъка на цитираните трудове на кандидата по конкурса са посочени  не 

малко на брой цитирания, от които 4 са по публикация 22 от списъка. По нейният 

английски превод са четирите цитирания от два гръцки, един испански и един 

сръбски автори. Други три цитирания са  по включените в  Списъка публикации  в 

сп. Геополитика /кн. 4, 2015 г/ посветена на миграционния натиск върху България 

/16 в Списъка на публикациите по конкурса/.      

 В представеният Списък от общо 20 на брой цитирания малко по-малко от 

половината не са по публикациите, представени по този конкурс и затова не се 

коментират. 

Основни приноси в научната и  научно-приложната дейност 

С известна условност приносите на кандидата по конкурса могат да се групират 

в четири основни направления: теоретико-методически; практико- приложни; 

приноси за формирането и провеждането на политики и други управленски решения 

в изследваните области, както и приноси за историческата демография и историята 

на миграционните движения. 

     1. Приноси в  теоретико-методологичен характер 

  Сред тях следва да бъдат откроени дадени или приети от него нови понятия, 

свързани с характеристиките на съвременните миграционни процеси като  

„миграционен натиск“, „миграционна спирала“ и др.. На основата на разкритите от 

него съществуващите в практиката методологически проблеми при отчитането на 

миграционния натиск, предлага дефиниция за миграционния натиск и представя 

интегриран модел за изследването му. 

2.  Приноси  с практика-приложен характер 

В редица негови публикации се съдържат идеи, изводи, обобщения и 

предложения, които могат да бъдат полезни за политици и взимащите управленски 

решения, както и за изследователи и други интересуващи се от темата 

Изследванията и публикациите на д-р С. Ташев са тясно свързани с практиката и 

намират място в теоретико-методологическите дебати, при разработването на 

редица анализи, прогнози и предложения за политики и управленски решения. С 

редица конкретни изследвания и публикации в областта на демографското и 

миграционно движение на населението / имиграция, бежанци, българска диаспора/ 

той откроява характеристиките, тенденциите, потенциала им в демографско 
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отношение, за пазара на труда и други. Според мен заслужават внимание изводите 

му по отношение на потенциала на българската диаспора в тома отношение 

3.  Приноси за развитие и повишаване ефекта от приеманите и прилагани   

политики за управление        

 На основата на научните си изследвания с главно практическа насоченост 

кандидата по конкурса прави конкретни предложения по отношение на 

действащите нормативни актове и политики в изследваните от него области – 

имиграция от трети държави, бежанци, историческа диаспора.   

 Д-р Спас Ташев участва непосредствено в много проекти, възложени от 

правителствени и други институции, в т.ч. национални стратегии, прогнози, 

управленски и други управленски проекти. 

4. Приноси за развитие и обогатявате историческата демография и 

историята на миграционните движения 

Откроява ролята на българската администрация във Вардарска Македония и 

съдбата на еврейското население там. Публикацията му „Тенденции в 

демографското развитие на Р Македония“, според кандидата по този конкурс е 

първото по рода си изследване на едно противоречиво и непознато събитие.   

Статията „Българите в Албания (1913-1993 г.), публикувана в“ Етническият 

проблем и националният въпрос на българите“ /Пловдив 1994, с. 141–162/  е 

Първото по рода си изследване на българите в Албания след 1989 е представено в 

неговата статия за „Българите в Албания (1913-1993 г.) и други. 

Критични бележки и препоръки  

На практика публикациите в посочените основни направления са свързани и 

представят основните  аспекти на демографското развитие на България в условията 

на увеличени миграционни и бежански движения от държави от Близкия Изток и 

Африка, естествено следствие от продължаващите военни действия, размирици, 

разрушения на  жилища, квартали и градове, инфраструктура и икономически 

съоръжения, които водят не само до материални загуби, но и до загуби на човешки 

живот, лишават от работа и условия за живот хиляди хора, обричат ги на глад и 

безизходица.           

  Значителна част  от публикациите на д-р Ташев през последните години са 

посветени на темата „ миграционен натиск“  главно за България и в тази връзка и 

някои други държави. В публикациите има редица заслужаващи внимание тези и 

предложения. Темата е много актуална и повече дискутирана, отколкото реално 

изследвана, коректно и прецизно представяна и управлявана. В този контекст 

приеманите решения не са адекватни и с трайно действие.   

  Масовите движения на населението от държавите от Близкия изток през 

последните три десетилетия не са само миграционни, а бежански,  породени от 

войни и разрушения, в голямата си част със значителното участие пряко или 

косвено на държавите от Европа и Америка. Размера на последиците и техният  



10 

 

първоизточник изисква търсенето на решения на световно равнище – много по-

активно и мащабно, отколкото това се прави засега. Съседните и в непосредствена 

близост държави не могат самостоятелно да се справят. Могат да се търсят 

решения за справяне, но не и за предотвратяване и трайно решение. В този смисъл 

би могло да се препоръча и на изследователите в тази област изследванията да 

бъдат по-системни, по-прецизни и коректни, за да предлагат и по-трайни и по-

добри решения, да не се търси популярност с едностранно третиране на темата и 

некоректно третиране на събитията и информацията.     

 Д-р Спас Ташев със своите публикации, изследвания и участия в различни 

форуми допринася на практика за коректното и правилно третиране на проблемите 

и на тази основа за приемане на адекватни решения.  Той може да допринесе много 

за това със своята популярност, обществена активност и научни прояви.   

Заключение:  кандидатът по конкурса д-р Спас Ташев отговаря на 

изискванията за присъждане на научното звание доцент по обявения конкурс за 

Професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография). Той 

прави интересни обобщения и изводи, предлага и обосновава нови възможности за 

съвременните политики в областта на имиграцията от трети държави и приема на 

бежанци, по отношение на българската диаспора в балканските държави и други.    

Препоръчвам на Научния съвет на  Института за изследване на населението 

и човека при Българска Академия на науките, за чиито цели е обявен този конкурс,  

да избере за доцент д-р Спас Ташев  и  да предложи на Ръководство  на ИИНЧ при 

БАН  д-р Спас Ташев да бъде назначена на  административната  длъжност „доцент“  

в съответната структура на института, за нуждите на която е обявен този конкурс – 

секция  „Възпроизводствени процеси и структури на населението“ 

 

София,  юни 2018 г    Рецензент:    

        (проф. д-р Катя Владимирова)

  


