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Вх. № ЧР-03-153/12.09.2022 г.  

РЕЦЕНЗИЯ 

 

От: доц. д-р Спас Ангелов Ташев, Научна специалност 05.02.06. 

Статистика и демография, Секция ,,Възпроизводствени процеси и 

структури на населението“, Департамент по демография, Институт за 

изследване на населението и човека към БАН (ИИНЧ-БАН), София. 

Относно: конкурс за академична длъжност 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. 

Конкурсът е обявен за нуждите на секция „Икономическа и историческа 

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

съответствие с решение на Научния му съвет съгласно протокол № 11 от 

21.07.2022 г., обявен в Държавен вестник на Р България, бр. 42 от 

07.06.2022 г. 

Представям следващата оценка като член на научното жури по 

цитирания по-горе конкурс съгласно Заповед РД-6-321 от 22.07.2022 г. 

на Директора на ИИНЧ-БАН. Тази оценка е изготвена съгласно 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане, Вътрешен 

правилник, политики и процедури на ИИНЧ-БАН, включително 

процедура за хабилитация и обява за конкурс на Интернет – страницата 

на ИИНЧ-БАН. 

Кандидат: 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 
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образователна и научна степен „доктор“, специалност „Статистика и 

демография“, при защитена дисертация на тема „Селската 

депопулация в България през периода 1946-2011 г.“ 

 

Оценка на кандидата 

 

I. Основни сведения за кандидата 

 

Kандидатът за заемане на длъжността гл. ас. д-р Николай Цеков е дългогодишен 

служител на БАН. През този период той се проявява като надежден, любознателен, 

дисциплиниран и последователен в своята дейност, като тези му качества позволяват да 

надгражда постоянно натрупаните знания. От особено значение е и фактът, че той може 

да работи в екип, което му позволява активно да се включва в мултидисциплинарната 

дейност на ИИНЧ-БАН. 

Николай Цеков е завършил висшето си образование със специалност „география“ в Геолого-

географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. За кратко време е учител по география, 

а след това е специалист в Института по география при БАН. Благодарения на познанията си 

по география, кандидатът успешно се проявява в областта на геодемографията и други 

гранични направления, свързани с изследване на въпросите на населението, като 

регионалното разпределение на работната сила и прогнозиране на нейното бъдещо състояние. 

Тази интердисциплинарна по своя характер научна дейност съвсем логично насочва 

изследователския интерес на Николай Цеков към Департамента по демография към сегашния 

ИИНЧ-БАН. В тази академична структура той защитава дисертационен труд и е автор на 

редица публикации, отговарящи на академичните изисквания за заемане на длъжността 

„доцент“. 

 

II. Основание за оценката и обща характеристика на публикациите и професионалните 

дейности, подадени за разглеждане по настоящата процедура 

 

По-горният извод може да се обоснове с представената справка за научните публикации, 

от която е видно, че са покрити академичните изисквания на БАН за минимален брой 

точки, съгласно чл. 26, ал. 5 от ЗРАС. Представените публикации на хартиен и CD 
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носител имат необходимия обем и надхвърлят необходимия минимален брой, изисквани 

за заемането на академичната длъжност „доцент“, а именно: 

 

№ Заглавие Характер на 

публикацията 

Брой 

страници 

1 Цеков, Н. 2022. Регионални профили на 

демографската промяна в България в началото на 

XXI век. София, Велес Консулт. ISBN 978-619-

462-26-5 

Монография, 

представена за 

хабилитационен 

труд 

331 

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. 

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. 

статия 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. 

статия 12 

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

distribution of labour force in Bulgaria. 

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

статия 13 

6 Цеков, Н. 2020. Регионални различия 

във възпроизводството  на трудовите ресурси 

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

статия 19 

7 Цеков, Н. 2021. Регионални аспекти на 

депопулацията и стареенето на населението и 

трудовите ресурси на България в началото на 

статия 15 
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XXI век. Проблеми на географията, 1, с. 60-75. 

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. 

статия 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. 

статия 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 

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 

колективна 

монография 

42 
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 за преодоляване на демографската  

криза в Република  България. София, 

Акад. Изд. Проф. М. Дринов, 506 с. 

Забел: С разделителен протокол от 08. 01. 2019 

г. авторското участие на гл. ас. д-р Н. Цеков в 

монографията се определя 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: 43 стандартни машинописни страници 

Общ брой страници от Николай Цеков 571 

 

 

За участието си в обявения конкурс, кандидатът Николай Цеков е представил общо  14 

публикации с общ обем 571 страници. При анализът на съдържанието им се констатира, че 

авторът демонстрира постоянство в научните си интереси, които най-общо могат да се сведат 

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. В също време е постигнато успешно надграждане на притежаваните 

от него знания чрез включването на допълнителни сфери на научен интерес.  

Избраните теми за изследване са свързани с актуални и научно значими проблеми в 

демографията и свързаните с нея социални и икономически науки – хода, проявленията, 

проекциите и последствията от демографската промяна в България и нейните регионални 

измерения през първите две десетилетия на настоящия век - по общини и области, за 

градското и селското население. В една част от публикациите са изложени получените 

резултати от изучаването на тенденциите и ефектите от демографското остаряване в 

четвъртата фаза на демографския преход и свързаните с него процеси на трайно намаление на 

населението, обезлюдяване и депопулация на различни по размер териториални единици в 

страната. Привнасянето от Николай Цеков на регионално съдържание и измерения в 

демографските, както и в социално-икономическите изследвания има голямо научно-
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приложно значение с оглед по-точното фокусиране на демографската стратегия, на 

регионалните планове и програми и изработването на по-адекватни обща и регионални 

политики в областта на развитието на населението, работната сила и пазара на труда. Наред с 

това изучаването в териториален аспект на спецификата на демографско възпроизводство на 

населението в трудоспособна възраст и работната сила представлява не по-малък интерес от 

научна и приложна гледна точка. Това е така, защото получените резултати са свързани с 

начините, ресурсите и времевия хоризонт за постигане на устойчиво и по-равномерно 

разпределено по територията демографско и социално-икономическо развитие на страната. 

В друга част от своите публикации Н. Цеков методологично и аналитично интерпретира 

проблематиката, свързана човешкия капитал, като я свързва със социалния капитал и с 

икономическите параметри на растежа, с БВП на човек и социалната система. Така бележи 

успех като изследовател, който разширява обхвата на геодемографията по отношение на други 

изследователски сфери. Съответно стига до съдържателни изводи за поведението на 

изследвания обект при взаимодействие на системите, включително и на демографската 

система и нейното саморегулиране. 

В своите изследвания кандидатът прилага дисперсионния, корелационния и клъстерния 

анализи и определя разликите между съвкупностите в общини, но при нужда и в области и 

обособени статистически райони. По този начин авторът съумява да представи схеми за 

райониране по степен на проявление на определен признак или процес – икономическо 

равнище, раждаемост, застаряване по региони и типове селища. Тези други ключови за 

регионалната диференциация  индикатори са разкрити в значителна част от научната 

продукция на кандидата като част от проблематиката, свързана с възникването и 

разрастването на  неравенствата в демографското и социално-икономическото развитието на 

отделните области, общини и типове селища в България през първите две десетилетия на 

настоящия век. Николай Цеков демонстрира добро познаване на икономическата наука, 

статистиката и демографските процеси. Успешно разкрива демографските параметри в 

регионалните съвкупности и установява с достоверност разликите между темповете и 

посоките на демографско и социално-икономическо развитие на отделните териториални 

единици не само в началото на настоящия век, но и през десетилетията, които го предхождат. 

В същото време Н. Цеков се стреми да обясни сходствата и различията в темповете и посоките 

в регионалното развитие в България и на други държави и териториални съвкупности като 

използва многобройни информационни източници и уместен за постигане на целите на 
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изследванията статистико-математически апарат. В този подход проличава неговата научна 

подготвеност по статистика и демография, изисквана за заемане на академичната длъжност 

съгласно обявения конкурс. 

Може да се обобщи, че кандидатът умело и логично интерпретира статистически данни и ги 

свързва с проявите и взаимодействията на елементи от географията и икономиката. Освен 

това прави обосновани изводи за спецификите във функционирането на демографската 

система и очакваните последици от това, като целият анализ е управленски ориентиран, за да 

могат да се взимат политически решения. Подобен резултат категорично говори за успешното 

научно развитие на Николай Цеков. 

 

III. Преценка на приносите 

 

В представената от кандидата справка за оригиналните научни и научно-приложни 

резултати, които могат да бъдат открити в приложените за нуждите на конкурса научни 

публикации от д-р Н. Цеков, те са посочени общо. За нуждите на настоящата рецензия се 

налага приносите да бъдат разграничени и обособени в две групи: научни и практико-

приложни. 

 

Научни постижения и приноси 

 

Като 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, кандидатът формулира 

и дефинира регионални категории и класификации. Чрез тях се улеснява 

статистическото изучаване на демографските различия между отделните териториални 

единици, както и тяхното съпоставяне спрямо националните показатели на отделните 

признаци. Разработена е концепцията за регионалния профил на местното 

(„автохтонно“) население, като в този профил се съчетават неговите 

социалноикономически и демографски характеристики. По този начин синтетичният 

регионален профил има важна роля при изследванията на демографските промени и 

техните последствия върху цялостното развитие на България при стандартизиране на 

оценките от изследването на демографския и икономическия растеж. Регионалният 
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профил на местното население има значение и за оценките на движещите сили на пазара 

на труда, представящи нарастващите темпове на остаряване и обезлюдяване в 

регионален и национален аспект. 

Друг теоретичен принос е приложената методологическата интерпретация при 

въвеждането от автора на коригиран алгоритъм в многомерния статистически анализ по 

метода на Хелвиг (1972), отговарящ на целта да се разкрият регионалните профили на 

съвременното демографско развитие в България. За целта като статистически 

доказателствен материал за напредъка на процеса на демографско остаряване по 

общини, авторът прилага интегрална оценка за степента на благоприятност на 

възрастовите структури (Ssa). Показателят дава представа за наличието или отсъствието 

на разширено, просто или стеснено възпроизводство на населението в трудоспособна 

възраст на национално, общинско и поселищно (град-село) равнище през периода 2001-

2020 г. Стойностите на предлагания от Н. Цеков индикатор в демогеографските 

изследвания се изчисляват по предложения от кандидата оригинален алгоритъм на 

основата на приложението на многомерния статистически анализ с теоретично и 

практико- приложно значение. Установена е правопропорционална зависимост между 

скоростта на намаление на броя на населението по общини и средногодишните темпове 

на изменение на броя на населението в трудоспособна възраст. По-широкото прилагане 

на методите на многомерния статистически анализ в регионално-демографските 

изследвания е свързано с обогатяване на изследователския инструментариум чрез 

въвеждане на нови алгоритми като предлагания от кандидата метод за изчисляване на 

интегралната оценка Ssa за състоянието на потенциала на възпроизводство на 

установилите се повъзрастови разпределения на регионално и национално равнище през 

отделните периоди на развитие. Предложената интегрална оценка Ssa в качеството си на 

апробиран в научни изследвания индикатор за териториалната диференциация на 

регионите в България представлява и научно-теоретичен, и научно-практичен принос на 

Николай Цеков. 

Кандидатът въвежда и еталон на негативно проявление на признаците на остаряване и 

обезлюдяване в евклидовото пространство, противостоящ на еталона на развитие. Той 

измерва съотношението между междугруповата и вътрешногруповата дисперсия на 

изследваните съвкупности с цел да постигне обективно обосновани схеми на 

райониране на административно-териториалните единици в България по подбрани за 
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съставянето на конкретен регионален профил критерии и показатели. Предложеният от 

кандидата коригиран алгоритъм е  е приложим в различни видове статистически 

изследвания на разлики и факторни въздействия. Самата теоретична конструкция 

потвърждава научните умения и подход на Николай Цеков. 

 

Практико-приложни приноси 

 

Открояват се няколко практико-приложни приноса, като посочените тук са само част от 

тях. Чрез обработването на масиви с разнообразна статистическа информация за 

българските общини за периода 2001-2020 г., са анализирани и представени ключови 

параметри на взаимовръзката между процесите на обезлюдяване и на демографско 

остаряване, която се доказва чрез високите стойност на коефициентите на корелация и 

детерминация между темповете на депопулация и на дела на населението на 65 и повече 

години по териториални редове. Откроява се интензитетът в динамиката на описаната 

взаимовръзка, израз на което е драстичното 20- кратно намаление на броя на общините 

със слабо застаряло население на фона на рязкото увеличение на общините със 

свръхзастаряло население по данни за 2001 г. и 2019 г. Динамиката на пространствения 

ефект от ускоряването на прехода към все по-малобройни и по-застарели популации в 

България се свързва с процесите на обезлюдяването, като демографското остаряване и 

депопулацията са доминантните демографски фактори в процеса на влошаване на 

условията за възпроизводство на трудовите ресурси на национално и регионално 

равнище. 

Също така Николай Цеков успява да изясни достигнатата степен на застаряване на 

населението и трудовите ресурси по региони през първите две десетилетия на 

настоящия век (2001-2019 г. и 2001-2020 г.). В неговите публикации са разграничени и 

отделните фази на депопулация и регионалните типове демографска ситуация по 

общини, които групира според характеристиките на демографската ситуация в тях. 

Извършена е типологизация на общините по метода на Дж. Уеб според ролята на 

положителния отрицателен или положителен естествен и механичен прираст за 

сумарното изменение на броя на населението в тях през изследвания период и е 

направена демографска и геодемографска характеристика на обособените 8 категории 

общини на основата на показатели за възрастовата структура на населението и 
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икономически активната му част, степента на урбанизация и др. 

Измерена е връзката между процесите на обезлюдяване и на демографско остаряване 

чрез коефициентите на корелация и детерминация между темповете на депопулация и 

дела на населението на възраст над 65 години в регионален аспект за изследвания 

период. Доказани и анализирани (за периода 2001-2020 г) са регионалните различия, 

свързани с тенденциите на развитие на ключови за трудовия пазар в България 

демографски процеси, с акценти върху общата и трудовата депопулация, застаряването 

и намаляването на дела на трудоспособното и икономически активното население. 

 

IV. Критични бележки и препоръки 

 

Чрез използването от кандидата в някои случаи на дълги повествования, той сам 

завоалира конкретизацията на неговите научни и практико-приложни приноси. В 

бъдещата си научно-изследователска дейност би могъл да се ограничи в 

доразработването на някои от предложените от него теоретични подходи. Авторът 

безспорно демонстрира критично отношение към съществуващия изследователски 

апарат в регионалните изследвания, но може по-смело да се опре на резултатите от 

дисперсионния и факторния анализи, както и да използва по-широко алгоритмите на 

множествения корелационно-регресионен анализ. Тези бележки обаче по никакъв начин 

не намаляват значението на изследователската дейност на Николай Цеков, отразена в 

неговите публикации. В бъдеще може да обмисли по-широки възможности за нейното 

популяризиране у нас и зад граница. 

 

V. Заключение 

Представените научни публикации, в т.ч. и хабилитационен труд, по категоричен начин 

показват, че гл. ас. д-р Николай Цветанов Цеков като кандидат в конкурса за придобиване 

на академичното звание и длъжност „доцент“ отговаря на академичните изисквания, 

поради което гласувам „ЗА“ присъждането му на академичната длъжност „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). 
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10.09.2022 г.        Рецензент: 

София     Доц. д-р Спас Ташев 
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