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С Т А Н О В И Щ Е 

на проф. д-р Румен Христов Янков – член на научното жури  

в конкурса 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), 

обявен в ДВ, бр. 42/ 27.06.2022 г. от НИНЧ-БАН за нуждите на секция Икономическа и 

историческа демография 

 

Становището е изготвено в съответствие със Заповед на Директора на НИНЧ-БАН 

№ РД-6-321/22.07.2022 г. за определяне на състав на научното жури в конкурса за 

академичната длъжност „доцент“ и решенията от първото заседание, проведено на 

10.08.2022 г. Оценени са научните приноси на единствения участник в конкурса, гл. ас. 

д-р Николай Цветанов Цеков. 

Конкурсът е обявен по решение на Научния съвет на НИНЧ-БАН (Протокол  № 

11/21.07.2022 г.) при спазване на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за условията и 

реда за заемане на академични длъжности „асистент“, „гл. асистент“, „доцент“ и 

„професор“ в ИИНЧ - БАН. 

 

I. Изследователска дейност и резултати на кандидата. 

Участникът в конкурса е представил общ списък с публикации, които включва 

дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор, пет 

монографии, от които две са самостоятелни – издадената на база защитена дисертация 

и монографията – хабилитационен труд, шест студии в национални рецензирани 

издания и 30 статии (вкл. една реферирана в международна мрежа), обхващащи 

дейността му през периода 1990-2022 г. Три от публикациите в списъка са представени 

през 2018 г. в конкурса по който кандидатът заема длъжността главен асистент в НИНЧ 

– БАН. 

Научните публикации след „главен асистент“ са 14 – монография-хабилитационен 

труд, публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд, авторска глава от 

колективна монография, три студии в национални рецензирани издания, седем статии в 

национални рецензирани издания и една статия в национален научен сборник. 

1. Оценка на монографичния труд - научни и научно-приложни приноси на 

автора. 

По конкурса за доцент, кандидатът гл. ас. д-р Николай Цеков е представил 

монографичен труд „Регионални профили на демографската промяна в България в 

началото на ХХI век“ (2022 г.) с обем 333 стр. Изследването съдържа значими научни 

резултати. На базата на статистическа информация на ниво общини за последните две 

десетилетия са анализирани връзките между обезлюдяването и застаряването на 

населението. Доказана е корелацията на процесите в регионален аспект. Установено е 

засилване на връзката между негативната динамика на броя на населението и 

нарастването на общините и районите със свръхзастаряло население. Анализирани са 

социално-демографските въздействия върху контингентите трудоспособни и 

икономически активно население. 

Допълването на емпиричните познания по процеса на регионите на страната води 

до изводи, съществени в теоретико-методологическо отношение. Принос на автора е 

развитата в монографията аргументация на демографското остаряване и депопулацията 

като доминантни фактори в процеса на влошаване на условията за количествено 



възпроизводство на трудовите ресурси в национален и регионален мащаб. 

Изследването внася уточнения и разширения на понятийно ниво и в терминологията 

относно фазите на депопулацията, регионалните типове демографска ситуация, 

профилите на демографска промяна и др. 

Представената монография съдържа значим научно-методически принос в 

приложението на съвременни количествени методи при пространствен анализ на 

демографските явления. Авторът използва интегрална оценка, изчислена по оригинален 

алгоритъм, за степента на благоприятност на възрастовата структура в общините.  

При анализа на съотношенията между възрастовите групи е извършена 

категоризация на общините и е отчетено влиянието на нарастването на възрастта за 

пенсиониране през изследвания период. Методът позволява да се разкрият най-значими 

позитивни резултати от повишаването на възрастта за пенсиониране върху обхвата на 

трудоспособния контингент в общините с етнически смесено население, при най-слабо 

въздействие върху този в големите градове на страната. 

В работата е доразвит факторният анализ. Приложена е методика за измерване на 

тежестта на десетки демографски и социално-икономически индикатори на условията 

за възпроизводство на трудовите им ресурси в общините и формиране на регионалния 

човешки капитал. На тази база се определят ключови демографски и социални фактори 

за териториалната им диференциация. Изчислени са коефициенти на детерминация, 

като „отдалеченост“ на показателя на общините от еталонната стойност или тази на 

териториалния ред общини.  

Изводите от хабилитационния труд имат висока научно-приложна стойност. 

Наред с препотвърдените наблюдения на социално-икономическа поляризация на 

територията на страната, той внася силни демографски аргументи по отношение на 

необходимостта от преосмисляне на дисбалансите в икономическото развитие, 

регионалната политика и пасивното отношение към протичащата обща и трудова 

депопулация. Заслужава сериозно внимание предложението за изграждане на единна 

информационна система за състоянието и тенденциите в развитието на общините в 

България. Според кандидата, тя трябва да включва (освен наличните масиви от данни и 

регистри) общински стратегии за развитието на населението и регионалния човешки 

капитал, придружени с актуални прогнози, като интегрална част от вече 

съществуващите планови механизми. 

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации, направени след 

назначаването на академичната длъжност „гл. асистент“. Рецензираност на 

изданията. 

Оценката на научната продукция на гл. ас. д-р Н. Цеков след назначаването на 

академична длъжност „главен асистент“ доказва трайни и задълбочени научни 

интереси към влиянието на обезлюдяването и застаряването в регионите и общините в 

България върху възпроизводството на местните трудови ресурси (публикации № 4, 9, 

10,11, 36 и 37 от списъка на публикациите), проблемите на селските райони в България, 

спецификата и факторите на селската депопулация. Анализирани са темповете на 

депопулация, доразвит е оригиналния изследователски подход към т.нар. автентична 

селска депопулация и са направени прогнози за развитието на процеса до 2050 г.  

Методиката за разграничаване на „автентичното“ селско население и 

„автентичните“ селски селища в България позволява обективна оценка на динамиката и 

разпределението на селското население. Изводите за формирането и разширяването на 

регионалните полюси и ядра на селското обезлюдяване са с научно-приложна 

насоченост към стратегическото планиране на селските райони. Авторът обръща 

сериозно внимание на социалните характеристики на трудовите ресурси в регионален 

разрез, особено на образователното равнище, професионалната и етническата структура 



на работната сила. Изследванията на кандидата доказват, че териториалната 

поляризация във възпроизводството на трудовите ресурси е по-ускорена в сравнение с 

поляризация в общата динамика на населението. Съществено научно-теоретично 

значение имат аргументираните тези за ескалация на обезлюдяването, същността на 

демографската промяна като необратим преход към застарели и по-малобройни 

популации, класификацията на общините в България по степен на благоприятност във 

възпроизводството на трудовите ресурси, и др. 

Кандидатът успешно прилага статистически методи в геодемографските и 

регионалните демографски изследвания на населението на България. Научно-

методически приноси са апробираните алгоритми на статистически и клъстерен анализ. 

Студиите и статиите на гл. ас. д-р Николай Цеков са публикувани в утвърдени 

научни издания с авторитетни редакционни колегии и научно рецензиране.  

3. Цитиране от други автори. 

От списъка на забелязаните цитирания се вижда, че 15 научни труда на кандидата 

са цитирани 31 пъти в научни публикации, в т.ч., 3 пъти в международни издания и 

издания с международно рецензиране, 2 пъти в издания реферирани в международни 

бази данни, 25 пъти в национални издания и веднъж в дисертация. 

4. Участие в изследователски проекти. 

Кандидатът е участвал в реализирането на 8 научно-изследователски и научно-

приложни проекти, на 6 от които е бил ръководител. 

5. Научен принос, оригиналност на представените трудове и достоверност на 

представените научни данни. 

Кандидатът е декларирал, че резултатите и приносите в научната продукция, 

които представя в процедурата, са оригинални и не са заимствани от изследвания и 

публикации, в които няма участие. Намирам, представените в публикациите на 

кандидата научни данни за достоверни, а научните им приноси - за доказани. Трудовете 

на кандидата се отличават с оригиналност и са плод предимно на самостоятелна научна 

работа. Позоваванията на други автори са коректни.  

II. Обществена дейност. 

Николай Цеков е дългогодишен извънщатен сътрудник на Българска редакция на 

Радио Дойче Веле с повече от 600 научно-популярни материала. Същият е автор на 

научнопопулярни публикации в редица периодични печатни издания. 

III. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

Приложена е справка от кандидата за изпълнение на минималните изисквания на 

БАН за заемане на академичната длъжност доцент, приети в съответствие с чл. 2б, ал. 5 

от Закона за развитие на академичния състав в Република България. От представените 

публикации и цитирания, съотв. сумирани точки по групи показатели, става ясно, че 

изискванията за заемане на академичната длъжност са изпълнени. 

IV. Лични впечатления от кандидата. 

Личните ми впечатления от гл. ас. д-р Николай Цеков са ограничени до познаване 

на научните му интереси чрез публикациите и професионалните срещи на някои 

научни форуми. Участник съм в научното жури при успешната защита на 

дисертационния труд на кандидата през 2018 г. и съм запознат с научно-методическите 

и научно-приложните му качества. Тогава, в становището си, препоръчах засилване на 

регионалния подход в демографските изследвания. Със задоволство установявам, че в 

представения хабилитационен труд този подход е водещ и дава научни резултати. 

V. Заключение. 

Запознаването с публикациите и дейността на гл. ас. д-р Николай Цеков в секция 

„Икономическа и историческа демография“ на ИИНЧ-БАН, ме убеждават, че той е 

задълбочен изследовател с голям опит и действителни научни приноси.  



Научноизследователската работа и постигнатите резултати от Николай Ц. Цеков 

отговарят напълно на количествените и качествените изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент” в Професионално направление 3.8. Икономика, 

Научна специалност Статистика и демография, съдържащи се в нормативната уредба. 

Давам положителна оценка на академичната дейност на кандидата и подкрепям 

предложението за допускането му до избор за доцент от уважаемия Научен съвет на 

ИИНЧ-БАН. 

 

 
.......................................... 

(проф. д-р Румен Янков, 

Великотърновски университет) 

 

29. 08. 2022  


