СТАНОВИЩЕ
по дисертацията за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по научна
специалност 05.02.06 „Статистика и демография“ на Спас Ангелов Ташев
на тема: „Имиграционна политика и демографски перспективи на България”
от проф. д-р Румен Хр. Янков
Асистент Спас Ангелов Ташев е докторант на самостоятелна подготовка в ИИНЧ към БАН.
Запознаването с дисертацията, автореферата, списъка с публикациите по темата (9 публикации) и
придружаващата документация ме убедиха в способностите и опита на кандидата за
самостоятелно и оригинално научно изследване.

Представеният дисертационен труд е посветен на изключително важна и актуална
тема свързана с демографските перспективи на България. Изследвани са съществени
въпроси за имиграционната политика в контекста на последиците от демографската криза
и депопулацията, пред които е изправена страната. Актуалността се засилва още повече от
необходимостта от синхронизация с Европейския съюз - макрорегион подложен на силен
миграционен натиск.
Общото ми впечатление е, че целта поставена пред изследването е постигната. На
основа на данните за процеса след 1990 г. и сценариите за развитие на населението е
разработена широкообхватна и задълбочена оценка на възможните ефекти на
имиграцията. Това е в пряк интерес на научното осигуряване на адекватна политика и
управление на имиграцията.
Дисертацията е с обем 174 стр., вкл. около 60 таблици, диаграми и картосхеми.
Изложението е структурирано в увод (въведение), три глави и заключение. Списъкът на
използваната литература включва над сто източника. Целта, задачите, обекта и предмета
на научния труд, източниците на данни и изследователските методи са обосновани и ясно
изложени.
Първа глава засяга теоретичните (понятия, концепции и др.) и методическите
въпроси в изследването на съвременните миграции. Тази обширна тематика е представена
дозирано, като фундамент за развитие на авторските тези във втора и особено, в трета
глава. Във втора глава се прави задълбочен анализ на съвременната имиграция в Европа и
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България, респ. на принципите в имиграционната политика и законодателството. Трета
глава „Демографските перспективи на България в контекста на имиграционната
политика”, разкрива най-пълно приносите на дисертацията.
По мое мнение, авторът е формулирал точно основните приноси на дисертационния
труд. Те са със значима теоретико-методологична и приложна стойност. Към първите се
отнасят модифицираните систематизации (3.2) и модели (1.2, 3.6) на имиграцията на
различни териториални нива, съобразени с характера на имиграционния процес в
България, както и вариативното прогнозиране на демографските ефекти на имиграцията
(3.4, 3.5).
Убедителни са интерпретациите и изводите отнесени към имиграционната политика
на страната. Главни практико-приложни приноси са емпирично съставения динамичен
профил на имиграцията за представителен период от две десетилетия, предложената нова
схема за подбор и прием на имигрантите, свързването на научните резултати с целите в
съответните стратегически държавни документи.
Следва да се отчита, че една от миграционните проекции е регионалната. Развитието
на изследванията в тази насока, особено на фона на депопулационните процеси, сложните
етнически структури в отделни части на страната и проблемите пред регионалното
развитие би дало допълнителни аргументи на имиграционната ни политика.
Гореизложеното дава основание да изкажа удовлетворението си от качеството на
представеният дисертационен труд. Давам положителна оценка и препоръчвам на
уважаемото научно жури да присъди образователна и научна степен “доктор” на
кандидата Спас А. Ташев.

проф. д-р Румен Янков: …………...……………
Велико Търново
10 дек., 2014 г.
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