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Вх. № ЧР-03-144/07.09.2022 г. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

От: проф. д.ик.н. Пенка Иванова Найденова, Научна специалност 05.02.06. Статистика и 

демография, Център за демографски изследвания и обучение, София  

 

Относно: конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 

„Статистика и демография“ (Регионална демография – съвременни регионални профили на 

демографската промяна в България) в Института за изследване на населението и човека 

при БАН 

 

Информация за конкурса 

 Конкурсът е обявен за потребностите на секция „Икономическа и историческа 

демография“ към Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ-БАН) на 

основание чл. 4 и чл. 25 на ЗРАСРБ, чл. 28, ал. 1, 2, 3 и 4 от Правилника за условия и реда 

за заемане на академични длъжности в Института и в съответствие с решение на Научния 

му съвет съгласно протокол № 11 от 21.07.2022 г., обявен в Държавен вестник на 

РБългария, бр. 42 от 07.06.2022 г. 

 Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно Заповед РД-6-321 от 

22.07.2022 г. на Директора на ИИНЧ-БАН. 

Информация за кандидатите в конкурса 

 В конкурса участва един кандидат: д-р Николай Цветанов Цеков, гл. асистент към 

секция „Икономическа и историческа демография“ към Института за изследване на 

населението и човека с придобита образователна и научна степен „доктор“, специалност 

„Статистика и демография“, при защитена дисертация „Селската депопулация в България 

през периода 1946-2011 г.“ 

Основни сведения за кандидата 

 Познавам кандидата Николай Цеков от младежките квалификационно-просветни 

курсове на БАН като надежден, любознателен и дисциплиниран участник и впоследствие 

като научен сътрудник с умерения му възходящ научноизследователски път сред 

общността на сътрудниците от Института по демография и няколко института за 
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обществени науки при БАН до оформянето му досега като първи зрял и завършен 

съвременен представител на географското направление в демографията като наука и 

изследователска дейност. 

 Завършил успешно висшето си образование със специалност по география в 

Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, той за кратко време е 

учител по география в СПТУ – София и впоследствие близо девет години е специалист-

демограф в Института по география при БАН. Тук има първите срещи и контакти с 

научната общност и възможност да опознава изследователската дейност и то не само в 

областта на географията. Институтът сътрудничи с Икономическия институт на БАН, 

директорите му впоследствие са директори и на института по демография на БАН. 

Географи – научни сътрудници са функциониращи изследователи в Икономическия 

институт, разработват проблеми на регионалното разпределение на производителните 

сили. В самия Географски институт се поставя начало на моделирането, правят се 

географски изследвания със социологически характеристики и прогнози. Географският 

институт в лицето на няколко научни сътрудника провежда наблюдения и  публикува 

демографски изследвания на най-високо научно равнище. Младият географ заживява 

именно в Института по география с чувството на отвореност и интердисциплинарност на 

научната география и интеграцията на обществените науки. Не е учудващо, че само една 

година след създаването на Института по демография при БАН (1990 г.) Николай Цеков е 

приет за младши научен сътрудник в него. Остава досега в научната му среда, независимо 

от организационно административните промени на това първо в страната научно звено по 

демография, понастоящем Департамент по демография към ИИНЧ при БАН. Като 

основател и заместник директор на Института по демография имах възможност да следя и 

подпомагам организационно и научно неговото участие в развитието на демографията и на 

самия него. Спокойно и самоуверено, тихомълком и с упоритост и прилежност той 

извървя възходящия път на езикова и информационно дигитална подготовка и опит в 

научноизследователската работа до защита на дисертационен труд и публикации, които го 

представят с неговата готовност за придобиване на равнище, отговарящо на академичната 

длъжност „доцент“. 

Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 
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 Горепосоченият извод се потвърждава от равносметката за минималните точки 

според справката за изпълнение на минималните изисквания на БАН, съгласно чл. 26, ал. 5 

от ЗРАС и представените в конкурса публикации, вън от участие в други конкурси и 

защита на докторска дисертация. 

 По реда на наукометричните показатели в табличната справка за изпълнение на 

минималните изисквания на БАН изпълнените точки в общ сбор надминават изискваните. 

Към тях следва да се причислят и положителните качествени показатели на 

научноизследователските работи на кандидата. Рецензираните от тях тук следват реда и 

класификацията на автора като публикации от определен тип и обем, без да възприемаме, 

че количеството на страниците потвърждава качеството на научното изследване. 

Преценяваме също, че промяната на тематиката след защита на дисертация за придобиване 

на образователна и научна степен е задължителна при кандидатстване за придобиване на 

научни звания, съответно академични длъжности, но има и други случаи. Стига да е успял 

да запази придобитите знания и да придобива нови и опит, с което да продължи 

изследванията и стигне до иновативни резултати, нови приноси или прибавка и корекция 

на вече утвърдени, изследователят не бива да сменя тематиката. Постоянството в 

принадлежността към определена и желана проблематика води по-често до достоверни 

открития и научни приноси, безспорно в зависимост от познавателния характер на 

проблематиката и науката. Демографията е наука за протяжното развитие на човечеството, 

тя се ражда след 200 години в люпилнята на статистиката и има нужда от дълги времеви 

редове и големи пространства, за да разкрие функционирането на демографската система. 

Кандидатът в конкурса отговаря на потребностите на демографските изследвания от 

големи времеви, динамични и пространствени обхвати. В публикациите му проличават 

умение да ги интерпретира логично, статистически и аналитично формално, да ги свързва 

с проявите и взаимодействията на елементи от други системи – освен географската, 

икономическата и социалната. А също така да прави обективни изводи за процесите и 

събитията на демографската система, които принадлежат на десетилетия, и от които 

зависи съдбата на човечеството и на глобалната система. С това всички изследвания на 

кандидата са придружени с изводи, адресирани до управленско политическите органи и 

деятели. Изчитането и още повече рецензирането на представените в конкурса публикации 

разкрива тези основни и общи качества на кандидата. Признанието на научната им 
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стойност и постижения не може да проличи в общата академична оценка и точкуване , 

докато трудовете му водят до убеждение за реално постигнатото в емпиричното и 

познавателното развитие на избраните от кандидата области на научен интерес и 

пожизнено изследователско посвещение. 

Обща характеристика на представените в конкурса научни трудове/публикации  

 Оценката на качествата и научните постижения на Н. Цеков с оглед 

кандидатстването му за академичната длъжност „доцент“ е обща в ограничения размер на 

изложението, но извлечените изводи за областите и постиженията на автора в теоретико-

методологичен и практико-приложен аспект я правят обективна и положителна. 

 Според сведенията на кандидата областите на неговия научен интерес се свеждат 

до: последиците на депопулацията и застаряването по общини и типове селища; влияние 

на демографските структури и процеси върху формирането и разпада на човешкия 

капитал; приложение на статистическите методи в регионалната демография и 

географията на населението и селищата. 

 Според нас областите са повече и то взаимообвързани, подчинени на националните 

държавни териториални отграничения, преценени чрез статистическите методи, самите те 

поставени на преценка и подобрения от автора с оглед обектите на изследвания и тяхното 

демографско влошаване в началото и през двете първи десетилетия на настоящия век при 

сравнителен анализ с предходни периоди и други, главно европейски страни. Това 

проличава от представените в конкурса публикации и от неговите доклади в научни 

конференции, както и участие в проекти и масмедийни прояви.  

 Научните постижения проличават главно от публикациите, представени в конкурса 

по класификация на типа им, както и са възприети в настоящето рецензиране.  

Представени публикации от гл. ас. д-р Николай Цеков, кандидат в конкурса за 

академичната длъжност „доцент“ (на книжен и CD носител – с допълнения) 

Заглавие, издателски данни Вид 

публикация 

Брой 

страници 

1. Цеков, Н. 2022. Регионални профили на 

демографската промяна в България в началото на 

XXI век. София, Велес Консулт, 331 с.  

ISBN 978-619-462-26-5 

Монография, 

хабилитационен 

труд 

331 
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2. Tsekov, N. 1992. Regional policy for rural 

settlements in Bulgaria. Tijdschrcift voor 

economische en sociale geografie. Journal of 

Economic and Social Geography, Vol. 83, № 5, 

Utrecht, Netherlands, pp. 402-408. 

Реферирана 

статия 

6 

3. Цеков, Н. 2008. Тенденции в депопулацията на 

изцяло селските общини в България през 

периода 1946-2001 година. Население, 1-2, с. 29-

46. 

Нереферирана 

статия с научно 

рецензиране 

17 

4. Цеков, Н. 2018. Регионални измерения на 

селската депопулация в България след 1944 г. 

Публични политики.bg, Г. 9, бр. 3, Ноември 

2018, с. 44-56. 

Нереферирана 

статия с научно 

рецензиране 

12 

5. Tsekov, N. 2020. Some problems in the spatial 

distribution of labour force in Bulgaria. Nasselenie 

Review, Vol. 38, 3, pp. 435-448. 

Нереферирана 

статия с научно 

рецензиране 

13 

6. Цеков, Н. 2020. Регионални различия във 

възпроизводството на трудовите ресурси в 

България. Население, 38, 1, с. 55-74. 

Нереферирана 

статия с научно 

рецензиране 

19 

7. Цеков, Н. 2021. Регионални аспекти на 

депопулацията и стареенето на населението и 

трудовите ресурси на България в началото на 

XXI век. Проблеми на географията, 1, с. 60-75. 

Нереферирана 

стаия с научно 

рецензиране 

15 

8. Tsekov, N. 2017. Rural depopulation and the 

changing scope of the rural settlement network in 

Bulgaria. Papers of BAS. Humanities and Social 

Sciences, pp. 185-195. 

Нереферирана 

статия с научно 

рецензиране 

10 

9. Tsekov, N. 2021. Current trends in the demographic 

development of municipalities in Bulgaria. Papers of 

BAS. Humanities and Social Sciences, Vol. 8, 2, pp. 

171-186. 

Нереферирана 

статия с научно 

рецензиране 

15 

10. Цеков, Н. 1986. Състояние на възрастовата 

структура на българското население в 

териториален аспект и изменението ѝ за периода 

1975-1983 г. Население, Г. 4, 4, с. 92-113. 

студия 21 

11. Цеков, Н. 2020. Общи и регионални аспекти на 

застаряването на трудовите ресурси в България. 

Население, Г. 38, 2, с. 257-280. 

студия 23 

12. Цеков, Н. 2021. Влияние на нарастването на 

пенсионната възраст върху трудовите ресурси на 

България през последните две десетилетия. 

Население, Г. 39, 1, с. 79-102. 

студия 23 

13. Цеков, Н. 2022. Влияние на демографската 

промяна върху формирането на регионалния 

човешки капитал в България в началото на XXI 

век. Проблеми на географията, 1-2, с. 11-34. 

студия 23 
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14. Борисова-Маринова, К., М. Атанасова, М. 

Желязкова, Е. Таир, Н. Цеков, А. Христова, С. 

Николова, Х. Банов. 2018. Демографско 

развитие, работна сила и трудови ресурси в 

България. В: Мерки за преодоляване на 

демографската криза в Република България. 

София, Акад. Изд. Проф. М. Дринов, 506 с. [С 

разделителен протокол от 08. 01. 2019 г. на гл. 

ас. д-р Н. Цеков се определя авторско участие в 

монографията както следва: увод (с. 16); гл. 5, т. 

5.1 (с. 168-178); гл. 6, т. 6.2.4, т. 6.2.5 (с. 220-227; 

с. 234-238); Литература (с. 342-344; 349); 

Приложения 3.1.4 и 3.1.9 (с. 368-369; 437-439) – 

общо 42,4 стандартни машинописни страници] 

колективна 

монография 

42 

Всичко страници 570 

 

 Приемайки за рецензиране представените в конкурса публикации и оценявайки, че 

представените от кандидата резюмета на съдържанието не са достатъчни, за да се оценят 

основанията и връзката им със сборния хабилитационен труд  правим допълнителна 

преценка. И при подобни заглавия трудовете като публикации са на различно 

времеотстояние от това на хабилитационната монография. Очевидно е, че статиите са 

свързани с проблематиката, но в по-ранни периоди на изследванията от автора, особено в 

областта на депопулацията и връзката ѝ с остаряването и другите признаци на 

структурните промени по посока на влошаване на условията, предизвикващи 

обезлюдяване до степен опустошаване на регионалните поделения с отрицателни 

демографски характеристики и различията между тях. Те са преценени по данни за 

общините, а в някои публикации за областите, статистическите райони или малките села, 

селищни мрежи и агломерации, взети като райони. При някои от темите, например тези за 

пенсионната възраст и регионалния човешки капитал, публикации № 12 и 13 (в тук 

приложената таблица) обяснението за приложения метод на З. Хелвиг са по-пълни, но 

отбягнати в глава V на монографията. Използването на метода за оценка на регионалните 

различия във влошеното, но уравновесено все още спадане в броя на трудовите ресурси 

(публикация № 6) е с най-пълни обяснения за метода. Представените формули и 

евклидовото разстояние между елементите на благоприятния еталон се допълва от 

обяснението за неговото подобрение от автора чрез вместване на втори (неблагоприятен 

еталон). Използването на метода в други публикации избягва обясненията, като се 
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анализират само резултатите в полза на препоръките, адресирани до управленските 

субекти. Примерите са много повече в обяснението за повторения в състава на 

публикациите представени в конкурса. Публикациите с оглед на пропагандни и 

образователни цели могат да са в многократни издания и повторени, докато академичните 

съдействат оценките в подбора на научни изследователи и подготвен преподавателски 

състав. В случая монографията като хабилитационен труд е най-индикативна за оценка на 

кандидата съобразно установените критерии и изисквания. Тя представя последните 

изследвания, емпирични констатации и методологични нововъведения, но е подпомогната 

от участващите в конкурса други публикации с оглед пълнотата на сведенията и 

аналитичните изводи и препоръки. В цялост изследователският подход на кандидата е 

отразен в представянето на трудовете. Това също е характеристика в полза на готовността 

му за придобиване на академичната длъжност. По същество той е итеративен подход. 

Задържайки за дълъг период от дейността си изучаването на определен обект постепенно 

изследователят наставя както динамичните редове от протичащото реално развитие на 

обекта или процеса, така и аналитичните методи, съдейки за тяхната ефективност и 

приспособимост при дигитални условия. Успява в много от проучванията (съответно в 

последователните публикации) да съобщава резултатите от изследванията и подобренията 

в методологията, като последователно в изследователското си време подобрява 

изследванията и собствената си професионална подготовка. Тук не става въпрос за 

примера, колкото за успеха в аналитичните изводи. Поглеждайки към проблема на 

застаряването още в края на XX в., използвайки възрастовата класификация на шведския 

статистик Зюсмилх (с остарели от възраст 60+ години), Н. Цеков умело и продължително, 

търси при регионалните сравнения метод за издирване на ресурси за увеличение на 

трудовия потенциал при сложилите се условия за възрастово деструктуриране (публикация 

№ 10). Той следва склонността си да търси подходи за разкриване на ресурси с помощта на 

аналитични методи, използвани в икономически най-развитите страни и одобрени от 

международни институции. Така се спира не само на метода на Хелвиг, а описва r 

използването на нови методи за факторния анализ. Използва метода на моментите, т.н. 

потребители и производители и др. Прави при това оценка на съчетанието на факторите, 

пречещи у нас на ефективното използване на установеното наличие на ресурси. 
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 Представяйки първоначално проблемите с методологичен характер желаем да се 

разбере, че със сполучливото използване на съвременната методология авторът успява да 

разкрие сполучливо демографските параметри в регионалните съвкупности. Той 

установява с достоверност разликите между териториалните единици. Едновременно, при 

еднаква и съдържателна съвременна методология, осигурява сравнимост с други страни и 

териториални съвкупности при добро използване на многобройните информационни 

източници. 

 Докосвайки се методологично и аналитично до интерпретацията на човешкия 

капитал гл. ас. д-р Н. Цеков (в монографията и публикация № 13) свързва демографската 

проблематика с икономическите параметри на растежа, икономическото равнище (БВП на 

човек) и социалната система със социалния капитал. Така бележи успех като изследовател, 

който разширява географската демография по отношение на другите жизнени системи. 

Съответно стига до съдържателни изводи за поведението на изследвания обект при 

взаимодействие на системите, включително и на демографската система и нейното 

саморегулиране при биологични налагани от човека детерминанти. Проявява добре 

усвоени знания от икономическата наука, статистиката и демографските процеси. 

Проличава неговата научна подготвеност по статистика и демография, изисквана за 

заемане на академичната длъжност съгласно обявения конкурс. 

 Що се отнася до емпиричните изследвания, чрез които се съди за изследователския 

резултат и подход, и тук авторът проявява итеративност, също така полезна за обективната 

преценка на демографското и социалноикономическото развитие в условията на началото 

на XXI век. Изследователят остава основателно в позицията си на демографски 

ориентиран географ. Изследванията му засягат съвкупностите, в статистически смисъл 

като масови проявления на отделни териториални единици, образуващи обща съвкупност. 

Прилагайки дисперсионния, корелационния и клъстерния анализи и определяйки 

разликите между съвкупностите (главно общини, в някои случаи области и статистически 

райони), авторът успява да стигне до райониране не по площ, а по степен на проявление на 

определен признак или процес – икономическо равнище, раждаемост, повъзрастяване и 

т.н. Те са от интерес за научното дирене и за управлението на местно и държавно равнище. 

Всички изследвания от автора на депопулацията – на селските райони, агломерации и 
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селищни системи или на малките градове за сметка на големите и по-благоприятни за 

начина на живот, търсят връзката с процесите на демографията като причина и следствие 

на явлението, отразяващо сложното преплитане на параметрите на естествения и 

външномиграционния прираст (отрицателни, както и растежът на населението), с 

нарастването на продължителността на живота, влошената възрастова структура и бързото 

остаряване). Той постига чрез изграждане на регионални профили констатацията (особено 

по общини), че у нас има такива с положителни демографски салда и с това насочва 

вниманието към мерки, които могат да възстановят спада на населението и в други райони 

(колективна монография № 14). Изводът е управленско ориентиращ, но не е политически 

или пропаганден, той е научен. Изследователят търси ресурси при демографските промени 

(по-точно влошени, стагниращи параметри в развитието) като прави преценка на степента 

на вредящата им роля. Вниманието се отправя към трудовите ресурси, заетостта и 

демографската натоварване, като преценява, че стареенето на икономически активното 

население е по-слабо от общото и че решаващо значение има удължаването на трудовата 

дейност и преместване на пенсионната възраст. Едновременно при качествено 

подобряване на работната сила и подтикване развитието на човешкия капитал, съответно 

повдигане на образованието и увеличение на заетостта, особено сред младите, 

безработните или при въздействия върху емиграционния поток, главно от фертилен 

контингент (гл. IV и V от монографията). Това означава, че тя не може да се преценява 

като сбор от статии, напомнящи предходни публикации. 

 Тук има логическа връзка между проблематиката на главите, водеща до решения за 

икономическото стабилизиране в условията на нов етап или нов демографски преход.  

Преценката за икономическия растеж и равнище, където действат икономическият и 

демографският фактор в ситуационен и прогнозен план показва израстването на 

изследователя не само с демографските, но и със социалноикономическите познания при 

интегрирането им в изследванията. 

Научни постижения 

Научни и практико-приложни приноси 

 

 Авторската справка за оригиналните приноси не се приема от нас като пълно 

представяне на постиженията и приносните моменти съгласно академичната класификация 
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и изискванията. Анотационната форма на справката с отежествяване от дългите 

повествования завоалира конкретизацията на съдържащите се в нея приноси. При това 

основно те се надържат на емпиричните изследвания, свързани с демографските 

предизвикателства и на методологични обяснения от страна на автора. Тук е направен 

опит да се разграничат по действащата академична класификация, която позволява макар и 

накратко да се оценят по-пълно и обективно научните и приложните приноси, очертани в 

старателните изследвания на д-р Н. Цеков.  

Научни постижения и приноси 

 По-слабо отличим (в последните публикации от 2022 г. – хабилитационен труд и 

студия № 13 и 14) е приносът относно демографския преход, който е централен в 

теоретичната демография. Кандидатът свързва прехода със съвременните прояви на 

неговите етапи (фази) в условията на ретроградно, депресионно демографско развитие с 

отрицателни естествен и механичен прираст, за пръв проявен в глобалното осъществяване 

на прехода в течение на близо три века, а у нас ретроспективно повече от век. 

 Определя областите и последствията от намесата на човека във възпроизводствения 

процес на фона на саморегулиращото поведение на специфичната демографска система  и 

фазите на демографския преход според регионалните профили. 

 ― Принадлежащ на географското направление в демографията д-р Н. Цеков 

формулира и дефинира регионални категории и класификации, чието операционализиране 

улеснява статистическото изучаване на състоянието, развитието и разликите между 

териториалните разграничения, както и спрямо националните параметри на определени 

признаци. Значим категориен принос, след предходна на защитата на дисертация 

формулировка на автохтонното население, е т.н. регионален профил на населението, 

съчетаващ характеристиката му по социалноикономически и демографски признаци. 

Синтетичната характеристика е от значение както за пълнотата на изследванията на 

демографските промени и увреждания, така и за стандартизиране на оценките при 

изследване на демографския и икономическия растеж. Категорията има значение и за 

оценките на движещите сили на пазара на труда, постигнати в изследванията на автора, 

забележително подробно и достоверно (статистически „значими“ с определена степен на 
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вероятност), представящи нарастващите темпове на остаряване и обезлюдяване в 

регионален и национален ритъм на развитието. 

 ― Приносен характер на методологическата интерпретация и въвеждането на 

коригиран алгоритъм в многофакторния статистически анализ (по Хелвин, 1972), 

отговарящи на депресионното съвременно демографско развитие. Въвежда се 

противостоящ на еталона на развитие еталон на негативно проявление на признаците на 

остаряване и обезлюдяване в евклидовото пространство и съответно при формиране на 

териториалните единици (общини) в клъстери (респективно подсъвкупности) със 

съвпадащи признаци и по-голяма еднородност. Измерва се съотношението между 

варирането вътре в подсъвкупностите и между тях, т.е. на междугруповата и груповата 

дисперсия съгласно критерия за достоверност на Р. Фишер. Постига се много по-точна 

оценка с вероятностно градиране различията вътре в даден район и между районите. 

Коригираният алторитъм на кандидата, демонстриран със самото му приложение в 

изследванията е уверение за качеството и достоверността на разработените показатели и 

аналитичните възможности на кандидата. 

 Подходът му е приложим във всеки случай на статистическо изследване на разлики 

и факторни въздействия и то в стохастична постановка, така че следва да придобие по-

голяма известност не само в страната. 

Практико-приложни приноси 

 Изтъкнати добре в справката на кандидата приноси, въпреки допуснатата цялата 

подробност на аналитичните изводи относно емпиричните регионални изследвания, 

приемаме за добре формулирани и методично издържани. Затова тук отбелязваме два 

основни практико-приложни приноса, които според нас са и наукоприложни. 

 ― По мнението на някои наши видни демографи от предходните поколения 

емпиричните наблюдения сами по себе си могат да се квалифицират като приноси. Според 

нас не само с практически, но и с научен интерес. Не случайно традиционно тези 

демографски изследвания се означават като дейности. По същество те създават статистико 

качествения аналитичен продукт от изследванията като показатели след наблюденията и 

измерване на проявите на явленията и процесите по признаците на изучавания обект. Този 
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продукт от показатели и аналитични изводи за състоянието и прогнозирането на 

регионалните профили на демографското състояние в актуалната социалноикономическа, 

също депресионна среда, е масовият продукт на изследователя д-р Н. Цеков с приносен 

научен и практически характер. Той е в основата на научното мислене и управленските 

дейности и политики на регионално и национално равнище, свързани с възпроизводството 

на населението и икономическото му производство, зависещо от него, осигурявайки го с 

фактора труд. Този приносен момент произтича от сполучливото обвързване на това 

възпроизводство в качество на трудови ресурси, който авторът изчерпателно анализира на 

фона на демографските събития и съвременния пазар на труда, с което се изявява и 

практическото ориентиращо значение за управленската и социалната сфера. 

 ― Не на последно и завършващо другите приносни моменти, но като един от 

значимите, бихме отбелязали първичните продукти на всяко статистическо изследване. 

Това е събраните данни за информационното осигуряване, което характеризира обекта и 

околната му среда. Използвайки голям брой източници, авторът натрупва огромен масив 

от първични данни, чиято сравнимост и представителност се оценява след обработка. 

Произведеният масив може да бъде използван в изграждането на специализирана база 

данни, каквато авторът препоръчва. 

Критични бележки и препоръки 

 Имайки предвид че всяко изследване има и слаби звена или неориентиращи 

препоръки, и тук могат да се представят критични оценки – общи и по публикации. Най-

общо преценено, от гледна точка на специалността „статистика и демография“ при 

постигнатите добри резултати в изследванията може да се забележи, че статистическият 

апарат на изследванията се нуждае от още едно стъпало в статистиката. Еднофакторният 

корелационен анализ може да продължи с множествена корелация, особено като се има 

предвид, че в трудовете се прилага многофакторен статистически анализ и че дори в 

България има създадени модели, изключващи така използваните рангове. Самият метод – 

корелационен, не бива да се нарича регресионно корелационен, след като регресионните 

коефициенти са приведени корелационни. 

 Критичното отношение на автора към методологията може по-плътно да се 

доближи до дисперсионният анализ, в който лежи и коефициентът на корелация като 
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коефициент на детерминацията, както и формално аналитичните възможности за 

вероятностна оценка. Всичко подобно би помогнало за разширяване на постановката в 

прогнозирането, представено по-бегло в изследванията. Представянето на обезлюдяването 

като проява на демографското депресиране е несъразмерно с по-голямо участие спрямо 

изследването на другите демографски събития и процеси или съответните фактори. При 

това демографското влошаване и проблемност е по-добре да се споменава вместо 

използваното неопределено „демографски промени“, вероятно по примера на някои 

западни изследователи. Има нужда и от по-голямо вместване на демографията, и в 

теоретичен , и в аналитичен аспект със специфичните си формално-аналитични методи. По 

пътя на изследовател авторът има постижения и много въпроси напред, освен на 

актуалните демографски и социалноикономически предизвикателства. Препоръчваме му 

да стигне до по-пълни изводи, спирайки се на закономерностите на демографската система 

и връзките ѝ с другите. 

Заключение 

 Горепосочените тематични изследвания и представеният хабилитационен труд по 

преценката ни по-горе показват, че кандидатът в конкурса за придобиване на 

академичното звание и длъжност „доцент“ гл. ас. д-р Николай Цветанов Цеков отговаря на 

академичните изисквания и има възможности за резултатни бъдещи изследвания от 

теоретичен, методологичен и науко-практичен аспект на регионално и общо равнище с 

управленско ориентиращи заключения за демографско и социалноикономическо развитие 

на териториално административните поделения в обхвата на страната, сравнявана с други 

страни и регионални решения. 

 Положителните ни оценки ни позволяват да препоръчаме и на другите членове на 

научното жури да гласуват за утвърждаване на кандидатурата на гл. ас. д-р Николай 

Цветанов Цеков за академичната длъжност „доцент“, специалност „Статистика и 

демография“. 

07.09.2022 г.     Рецензент: 

София        проф. д.ик.н. Пенка Найденова 

  


