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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ  

на гл. ас. д-р Николай Цветанов Цеков  

представени в изпълнение на минималните изисквания на БАН, приети в 

съответствие с чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, които не повтарят представените за придобиване на образователната и 

научна степен „доктор“ 

 

I. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД – МОНОГРАФИЯ (Показател 3) 

3.1. Цеков, Н. (2022). Регионални профили на демографската промяна в България в 

началото на ХХI век. Издателство „Велес-Консулт“, ISBN: 978-619-000-000-0 С., 333 с. 

Резюме : Избраната тема на изследването е посветена на актуален и научно значим 

проблем в демографията и свързаните с нея социални и икономически науки – хода, 

проявленията, проекциите и последствията от демографската промяна в България и 

нейните региони през първите две десетилетия на настоящия век  - по общини и области, 

за градското и селското население. В труда 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 на регионално съдържение и измерения в демографските, 

както и в социално-икономическите изследвания има голямо научно-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.  

Под термина “демографска промяна” в разработката се разбира всяко трайно 

изменение в тенденциите на демографското развитие във времето и пространството. 

Такива изменения с различна степен на интензивност се наблюдават във всички 

показатели за демографските структури и процеси. Най-важни сред тях са промените в   

динамиката на броя, повъзрастовото разпределение и средната възраст на населението, в 

коефициентите на демографското натоварване и заместване, в средната 

продължителност на живота при раждане и в добро здраве, в тенденциите към изменение 

на показателите за естественото и механичното движение на населението и т.н. Предмет 

на предлаганото изследване са проблемите в демографското и социално-икономическото 

развитие на българските общини през първите две десетилетия на ХХI век. Цел на 
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изследването е да се разкрият проявленията, последствията и проекциите на 

демографската промяна върху условията за възпроизводство на населението, трудовите 

ресурси и човешкия капитал на общините в България.   Задачите, които произтичат от 

така формулираната цел на изследването, са свързани с разкриване и анализиране на 

връзките и взаимовръзките между показателите за демографските структури и процеси, 

разглеждани като факторен признак, и измененията в типа на възпроизводство на 

населението, трудовите ресурси и регионалния човешки капитал в ролята им на 

резултативни признаци. Първоначалната изследователска хипотеза в предлаганата 

монография гласи, че измененията в регионалната демографска ситуация имат 

опосредствено влияние върху възпроизводството на местните трудови ресурси и  

формирането на регионалния човешки капитал. Първата стъпка в усилията по 

доказването или отхвърлянето на началната хипотеза е изясняването на смисъла и 

целесъобразността на използвания в монографията понятиен апарат. В случая 

съдържанието на ключовите понятия “демографска ситуация“ и „регионална 

демографска ситуация“ е неотделимо свързано с демографската промяна в четирите и 

основни проявления – наднационално, общонационално, регионално и поселищно. В 

разработката са дефинирани термина „депопулация“ и производните му „селска 

депопулация“, „градска депопулация“, „териториална депопулация“ и „трудова 

депопулация“, а термините „стареене“, и „демографско остаряване“  са използвани 

като синоними. Необходимо е обаче да се подчертае, че докато стареенето и 

остаряването се свързват предимно с редуцирането на физиологичните, физическите и 

менталните способности на човека с напредване на възрастта, то терминът „демографско 

остаряване“ има по-тесен смисъл в демографските изследвания. Заедно с цитирания 

понятиен апарат в монографията са проследени и анализирани измененията в 

регионалните характеристики по области и общини на категориите „икономически 

активно население“, „работна сила“, „трудови ресурси“, „регионален човешки 

капитал“ и др.  

Структурирането на текста на монографията е съобразено с формулираните цел и 

изследователски задачи. Регионалното профилиране на проявленията, последствията и 

проекциите от въздействието на демографската промяна върху социално-

икономическото развитие на българските региони и общини в началото на ХХI век 

предполага разпределението на изследователския труд в пет тематично обособени глави. 

Въвеждащата Първа глава е посветена на формулирането на основните регионални 

аспекти в развитието на процесите на демографско остаряване, намалението на 

населението на страната и депопулацията на нейните региони. Акцентът е поставен 

върху разкриването на механизма на комбинираното въздействие (синергията) на 

депопулацията и стареенето като ключови индикатори на актуалната демографска 

промяна в България на национално и регионално равнище.  

Съдържанието на Втора глава също е свързано с изследване на проявлението на 

демографската промяна в качеството на ключов  фактор за изменение на режима на 

възпроизводство на населението и трудовите  ресурси. В частта са представени изводите 

от типологизацията на българските общини в осем категории според приноса от 

комбинациите на положителния или отрицателен естествен прираст и миграционно 

салдо за възходящата или низходящата динамика в броя на населението по 
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административно-териториални единици. Свързването на разграничените по метода на 

Уеб категории общини с параметрите на демографската и геодемографската ситуация 

дава възможност да се направят изводи за влиянието на компонентите в общия прираст 

на населението върху формирането и демографските характеристики на населението в 

трудоспособна възраст и трудовите ресурси по региони.  

Ролята на демографските фактори за появата и разрастването на регионалните 

различия в типовете възпроизводство на населението и трудовите ресурси е обект на 

изследване в Трета глава. Специално внимание е отделено на регионалните различия в 

съотношението между икономически активното и неактивното население по общини и 

на тенденциите в измененията на повъзрастовото и териториалното разпределение  на 

населението в трудоспособна възраст.   

Четвърта глава е посветена на влиянието на нарастването на пенсионната възраст 

върху демографските характеристики на регионалните трудови ресурси на базата на 

хипотези за изменение на броя на населението в трудоспособна възраст по региони при 

запазване или промяна на минималните възрастови граници за придобиване на 

пенсионни права. Изяснени са съдържанието и условията за поява на първия и втория 

демографски дивидент в България с акцент върху проблемите пред усвояване на ползите 

от тях за устойчивото национално и регионално социално-икономическо развитие.  

В Пета глава е анализирано влиянието на индикаторите за демографската промяна 

върху възпроизводството на трудови ресурси и формирането на регионалния човешки 

капитал. Чрез приложение на алгоритъм за приложение на многомерния статистически 

анализ е направена класификация на общините в България. В резултат са очертани пет 

групи (таксони) общини според степента на благоприятност на условията за 

възпроизводство на трудовите им ресурси и за формиране или разпад на регионалния 

човешки капитал.  

В заключението са синтезирани основните изводи от работата по петте глави на 

предлаганата монография, които са основание за промяна в дефинирането на началната 

изследователска хипотеза за опосредственото влияние на демографските фактори върху 

социално-икономическото и човешкото развитие на регионите и общините в България 

през първите две десетилетия на XXI век. Крайната хипотеза гласи, че демографската 

промяна оказва ключово и директно въздействие върху условията за възпроизводството 

на трудовите ресурси и за формирането или разпада на натрупания човешки капитал на 

национално и регионално равнище. 

   На базата на получените резултати от регионалното профилиране на условията 

за възпроизводство на местните трудови ресурси и регионалния човешки капитал по 

общини са направени предложения към централната и местните власти за изграждане на 

единна информационна система за състоянието и перспективите за развитие на всички 

общини в България. Освен наличните масиви от данни за демографското, 

икономическото и човешкото развитие в препоръките се подчертава разработването и 

включването на общински стратегии за развитието на населението и регионалния 

човешки капитал, придружени с актуални прогнози за изменението на ключовите в това 

отношение показатели. Всяка от предлаганите мерки за подобряване на параметрите на 

възпроизводството на трудови ресурси и човешкия капитал е необходимо да бъде 

придружавана от разписани цели, срокове за изпълнение, отговорни институции и 
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източници на финансиране – бюджетни и от фондовете на политиките на Европейския 

съюз за селското стопанство и развитието на селските райони и за сближаването на 

равнищата на развитие на регионите в Общността. Необходимо е и широко обществено 

обсъждане на предлаганите общински планове и мерки за развитие. 

 

 

 

II. ПУБЛИКУВАНА КНИГА НА БАЗАТА НА ЗАЩИТЕН ДИСЕРТАЦИОНЕН 

ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН 

„ДОКТОР“ ИЛИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР НА 

НАУКИТЕ“ (Показател 5) 

 

1. Цеков, Н. (2018). Селската депопулация в България и Европа след 1945 г. Изд. „Велес 

Консулт“, ISBN : 978-619-188-190-1, С.,345 с.  

В монографията са проучени и анализирани във времеви и пространствен аспект 

демографските, социално-икономическите и политическите причини за възникването и 

изострянето на един от най-сериозните проблеми пред развитието на България и на 

редица източно и южноевропейски държави – обезлюдяването на обширни селски 

райони. То е съпроводено от разпада на селската селищна мрежа и нейната комунална 

инфраструктура,  от запустяването на обширни селскостопански и горски масиви – ниви, 

пасбища, гори и т.н. Селската депопулация нанася и сериозни щети върху съхраняването 

на традициите и обичаите на селските общности, които векове са били носители на 

материалното и нематериалното културно наследство, на бита и душевността на 

европейските нации. През последните седем десетилетия обезлюдяването постепенно 

обхваща преобладаващата част от селските селища в 92 % от българските общини и 

всички селищни категории – от най-големите до най-малките села. Бягството на младите 

и измирането на старите жители на обширни райони като Северозападна България, 

Предбалкана, Краището и Странджа-Сакар повлича след себе си закриването на 

училища, здравни пунктове, магазинна мрежа и автобусни линии в над 3 000 от общо 5 

000 български села. Всяка година от Националния регистър на населените места отпадат 

десетки напълно обезлюдени села. Разрушителният процес на обезлюдяване на селските 

райони води до сериозно влошаване на качеството на живота и достъпа до публични 

услуги във всички интензивно губещи населението си села.  

Формулираната в началото на изследването първоначална изследователска 

теза по отношение на България гласи, че обезлюдяването на българското село е 

закономерен, макар и сравнително късно развил се епизод от появата и разгръщането на 

селската депопулация в цяла Европа, които се наблюдават още през 19-ти век в резултат 

на въвеждането на индустриални методи на производство и свързаната с тях 

урбанизация. Факторите и тенденциите, които обуславят протичането на българския 

епизод на селската депопулация, имат национална специфика, макар и техните 

проявления да следват закономерностите, характеризиращи процеса на селското 
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обезлюдяване във всички развити страни. За приемането или отхвърлянето на така 

формулираната теза в процеса на работа върху монографичния труд са изпълнени 

следните задачи: 

1. Във въвеждащата  част на монографията  са описани и изяснени използваните 

в изследването понятия, методи и информационна база. Дефинирани и детайлизирани са 

ключови категории и термини и като депопулация (обезлюдяване), селско население, 

селски селища, „автентични“ селски селища и селски райони, обща и „автентична“ 

селска депопулация, темп (скорост) на общата и „автентичната“ селска депопулация, 

дезертификация, рурбанизация, праг на безжизненост, демографска пустиня и др. 

Описани са някои от използваните в световната литература демографски и социално-

икономически индикатори за процеса на възникване, ескалация и затихване на процеса 

на селското обезлюдяване в рамките на т.нар. епизоди на селска депопулация в новата и 

най-новата история на почти всички развити държави. Разгледани са теоретичните 

аспекти на селската депопулация като демографски и социално-икономически феномен 

в България на фона на факторите и характерните черти (симптоматиката) на 

обезлюдяването на предимно аграрните райони в развитите държави с дълга история на 

обезлюдяване на селските райони в Европа (основно на примера на Великобритания, 

Франция, Испания, Италия, Полша и Румъния) и света (САЩ и Япония) – развити страни 

с относително дълга история на обезлюдяване на предимно селските си райони.  

2. В Първа глава е направен е подбор на ключовите индикатори за процеса на 

обезлюдяване и са намерени част от представящите ги показатели сред достъпните 

статистически масивите от данни в Националния статистически институт и в трудовете 

на водещи западни изследователи на проблемите на селските райони като Х. Клаут 

(Великобритания),  Ф. Колантес  и В. Пинила (Испания) и др. Разкрита е ролята на 

политиките на тоталитарните режими и провежданата насилствена колективизация за 

упадъка на селските райони и бягството от тях към градовете. На базата на сравнителен 

анализ е доказана ролята на колективизацията за негативните демографски процеси в 

българското село на примера на Полша, където местното селячество и католическата 

църква не допускат отнемането на земята на селските стопани.     

3. Във Втора глава са анализирани и оценени чрез статистически методи 

взаимовръзките между темповете на обезлюдяване на селските райони и селища, от една 

страна, и показателите за демографските структури и процеси, от друга. Описани и 

конкретизирани са най-важните аспекти на феномена на депопулацията на селското 

население по общини, селски селища и селищни категории. 

4. Разкриването и оценяването на основните факторните въздействия  с  най-

голяма тежест върху нарастването на темповете на обезлюдяване в най-застрашените от 

превръщане в демографски пустини селски общини и в отделните разграничени по 

големина на селата селищни категории е съществена част от съдържанието на Глава 3. В 

тази част от монографията са описани и анализирани дългосрочните демографски и 

социалноикономически последици от депопулацията на селските райони в България. 

Очертани са тенденциите в развитието на това социално зло с оглед набелязването на 

мерки за противодействие на базата на натрупания опит в страните-членки на 
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Европейския съюз и провежданата от Общността политика за развитие на селските 

райони в рамките на Общата селскостопанска политика.   

Особено внимание при изясняването на използваната в монографията 

методология е обърнато на въведените от автора понятия, свързани с „автентичната“ 

селска депопулация. С този термин се означава намалението на „автентичното“ селско 

население, което пък от своя страна е свързано с определението за „автентичните“ селски 

селища. Като „автентично“ се приема това селско население, което през периода на 

изследването е живеело само и единствено в „автентични“ селски селища. Това са всички 

населени места без градски статут, които през целия възприет период на това изследване 

са съществували като административно самостоятелни селски селища със запазени 

уникални кодове в Единния класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици (EКАТТЕ) в началото и в края на изследвания период. 

„Автентичните“ селски селища не са заличавани от Националния регистър на населените 

места, не са въздигани в градове и не са присъединявани към градове като градски 

квартали. Справката в Националния регистър на населените места за периода между 

преброяванията през 1946 г и през 2011 г. сочи, че селските селища, които отговарят на 

описаните по-горе критерии са 4797 – 80.6 % от съществувалите през 1946 г. 4954 селски 

селища и 95.1 % от регистрираните през 2011 г. 5045 села. Това означава, че 

приблизително една пета от преброените през 1946 г. селски селища през следващите 65 

г. са променили статута си – били са заличени поради обезлюдяване, поради сливане с 

други селски селища и градове или пък са били обявени за градски селища.   

По мнение на автора на представената монография, избраният за нуждите на 

изследването на селската депопулация в България методологичен подход към 

изучаването на проблема, критичният преглед на значителен брой научни публикации 

по темата, събраната статистическа информация и извършените въз основа на нея  

оценки и анализи за причините, темповете и перспективите пред обезлюдяването на 

селските райони, селски селища и селищни категории, дават необходимата увереност да 

се отчете, че формулираните в увода цел и задачи на изследването като цяло са 

изпълнени .  Основанията в подкрепа на това твърдение са следните: 

1. Приложена е нова методология за изчисляване на темповете на селската 

депопулация на базата на определението за „автентично“ селско население и на 

обитаваните от него „автентични“ селски селища. Смисълът от въвеждането на подобен 

подход е да се ограничат неточностите, внесени от „административната“ урбанизация в 

пресмятането на истинските, „автентични“ темпове на селското обезлюдяване в 

България. Така се елиминира влиянието на механичното трансформиране на селски 

жители в градски обитатели като следствие от  необоснованото преобразуване на много 

селски селища в градове и в нови градски квартали. Статистически е доказано влиянието 

на селската депопулация върху измененията в обхвата и структурата на селската селищна 

мрежа. Проследена е връзката между етапите на социално-икономическото развитие на 

страната и особеностите на провежданите спрямо селото политики, от една страна,  и 

процеса на обезлюдяване на селските райони и неговата ескалация във времето и 

пространството, от друга. 
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2. Направени са редица сравнения между параметрите, характеризиращи    

българския епизод на депопулация, със съответните  показатели за епизодите на селското 

(фермерското) обезлюдяване в редица европейски държави. Целта на подобно 

съпоставяне е да се разграничи въздействието на специфичните за България фактори за 

появата и ескалацията на селската депопулация от общите за европейските и останалите 

развити държави в света влияния и предпоставки,  които имат отношение към 

зараждането, апогея и края на изучаваното явление. 

3. На базата на линейната екстраполация на величините, характеризиращи   

динамиката в броя на съществуващите понастоящем около 5000 селски селища в 

България,  е направен опит да се прогнозира намалението на броя на селското население 

и темповете на разпадане на селската селищна мрежа по общини до 2050 г. 

          Несъмнено работата по изясняване на причините, последствията и 

тенденциите към ескалиране, забавяне или спиране на процеса на обезлюдяване на 

селата на национално и регионално равнище трябва да продължи. Целесъобразно е да се 

разработят политики на базата на добрите практики в развитите страни за редуциране на 

отрицателните последствия от дългогодишните проявления на това социално зло с 

помощта на политически решения, административни регулации и ресурсно обезпечаване 

на одобрените мерки в тази насока. В този смисъл крайно належащо е изработването на 

дългосрочна правителствена стратегия за възраждане на селата и селските райони в 

България, която и досега липсва сред изработените близо 200 правителствени стратегии 

за развитието на многобройни сфери от  социално-икономическия живот на страната. 

Като обобщение на казаното дотук могат да се формулират няколко важни за 

бъдещите изследвания предложения за подобряване на работата на научните работници 

при обосноваването на ефикасни политики за спиране или ограничаване на 

последствията от обезлюдяването и запустяването на обширни краища на България:  

1. Изследванията на селската депопулация трябва да се задълбочат и да се 

фокусират в направления, сред които с особена важност се отличават опитите да се 

опишат и предвидят краткосрочните и дългосрочните демографски и социално-

икономически последствия и щети за обществото от ескалацията на това социално зло.  

2.  Необходимо е детайлно да се проучи опитът на всички развити държави по 

създаването и  практическото приложение на политики за социално-икономическо 

стимулиране на селските райони и за намаляване на различията в условията и  стандарта 

на живот между урбанизираните и неурбанизираните райони. В този смисъл особено 

значение придобива изработването на набор от комплексни мерки за стимулиране на 

задържането на младите хора в селата посредством запазване и разширяване на достъпа 

до публични услуги и въвеждането на данъчни и други финансови облекчения за нови 

инвестиции в несвързаните със селското стопанство отрасли в икономиката на селските 

райони. 

3. Съществено за България е проучването и критичната оценка на натрупания в 

редица развити страни опит за директна и индиректна подкрепа чрез механизмите на  

данъчното стимулиране за малкия, средния и семейния бизнес на селските жители със 
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средства от националния бюджет и от европейските фондове. Специално внимание и 

мерки са крайно необходими за разширяването на първичната мрежа за дългосрочни 

социални и медицински грижи, за създаването на лекарски практики и други важни 

елементи от цикъла на ежедневното обслужване на селското население, свързани с 

подновяване и  разширяване на достъпа му до публични услуги, в това число и 

образователни. 

 4. Първата стъпка към систематизирането на изследванията върху селската 

депопулация в България и за начините за спиране или поне за редуциране на нейното 

въздействие върху перспективите за съживяване и развитие на селските райони е 

изграждането на единна информационна система, която да включва каталогизиране и 

оценка (категоризация) на съществуващата демографска, природо-географска и 

социално-икономическа информация за всяко едно от петте хиляди селски селища с 

оглед на ресурсите и перспективите за демографско им оцеляване и устойчиво социално-

икономическо развитие. Тази система трябва да съдържа данни за показателите за 

демографските структури и процеси, за очакваните проекции в изменението на 

демографската ситуация, за наличните човешки и трудови ресурси, за стопанския и 

природо-географски потенциал,  необходим за оцеляването и развитието на селата. Ето 

защо в своеобразното „информационно досие“ на всяко едно селско селище в България 

е необходимо да присъстват актуални данни за структурата на заетостта и за качествата 

на наличните трудови ресурси, за съществуващите ограничения в достъпа до публични 

услуги за жителите му, за използването на поземления фонд, за теренните и почвено-

климатични условия и предпоставки за развитието на земеделието, горското стопанство 

и туризма, а също и на алтернативните и допълващите ги неселскостопански дейности. 

Не без значение е и информацията за историята и традициите на отделните населени 

места. Анализът на събраната информация ще помогне за категоризацията на 

българските села според перспективите им за оцеляване в краткосрочен, средносрочен и 

дългосрочен период с оглед на по-ефикасното разпределение и изразходване на 

публичните ресурси (български и европейски), заделяни за развитието на селските 

райони. Изводите от подобен анализ могат да послужат за разработването на действени 

стратегии и мерки за запазване на целостта на съществуващата селска селищна мрежа в 

оптимални за финансово-икономическите възможности на страната параметри. Точната 

преценка за перспективите пред развитието на всяко едно от българските села в 

обозримо бъдеще без съмнение е крайъгълният камък в създаването на работещи 

програми за поддържане и възраждане на селата, за които има обосновани на базата на 

събраната информация предположения за наличието на потенциал за оцеляването им 

като самостоятелни селища в средносрочен и дългосрочен план. Процесът на 

каталогизиране и категоризиране на селските селища в България е необходимо да бъде 

обвързан и с резултатите от досегашната дейност в подкрепа на селските общности в 

рамките на програмния подход „Лидер“ на Европейския съюз.  
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III. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, 

РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ С 

НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ (Показател 6) 

 

6.1 Tsekov, N. (1992). Regional policy for rural settlements in Bulgaria. Tijdschrсift voor 

economische en sociale geografie /Journal of Economic and Social Geography, Vol. 83, No. 5, 

Utrecht, Netherlands pp. 402-408. 

 

Относителният дял на селското население в България пада от 75 % през 1946 г. до 32 % 

през 1990 г. Значителната миграция на млади хора към градовете, особено през периода 

1950-1975 г., разрушава условията за нормално възпроизводство на селското население. 

От средата на 70-те за селското население се регистрира постоянен отрицателен 

коефициент на естествено възпроизводство. В много изцяло селски райони, особено в 

планинските и полупланинските части в западната, централната и югоизточната част на 

страната, са заплашени от пълна депопулация. Бързият и в голямата си част изкуствено 

предизвикан срив в ролята на селското стопанство в българската икономика води до 

влошаване на условията за живот в голям брой села, особено в малките и пръснатите 

селища, които съставляват една трета от броя на всички села в страната. Анализът на 

факторите, които въздействат върху промените в разпределението и големината на 

градските селища за периода 1975-1990 г. води до извода, че нарастването или 

смаляванете в броя на селските жители е свързано с две основни причини. Това са 

темповете на изменение на броя на селските жители през периода 1946-1975 г. и 

разстоянието между селските селища и най-близките градове с население над 50 хил. 

жители. В последния случай броят на селските жители в селата в близост до средните по 

големина градове намалява със значително по-бавни темпове в сравнение с по-

отдалечените селски селища. По отношение на селата в близост до градове с население 

над 100 000 жители се наблюдава повсеместно нарастване на броя на селските жители. 

Големите и средните по-големина села се консолидират именно около най-големите 

градове за сметка на населението на малките и най-малките селски селища. Жителите на 

последните две категории мигрират към градовете много по-интензивно заради 

съществените разлики в условията на живот в двата типа селища Разрушителните 

процеси в развитието на селската селищна мрежа, свързани с обезлюдяването и 

отпадането на много селски селища от Списъка на населените места  в НРБ са причина 

институциите, свързани с плановата икономика, да подготвят проекти за развитие на 

селските райони в традиционния за режима стил на имитиране на всичко, което се е 

правило в Съветския съюз, в това число и провежданата там през 60-те години на 

миналия век политика за концентриране на селското население от разпръснатите селища 

в така наречените „централни колхози“. Тази сляпа имитация на политиката на 

„ключовите селища“ се оказвна още по-неподходяща и разрушителна в българските 

условия и води до засилване на разпада на селската селищна мрежа, особено в 
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отдалечението и полупланинските райони. Опитите в някои западни страни да се 

оптимизира мрежите от фермерски стопанства с цел подобряване на публичните услуги 

е отхвърлена от тоталитарния режим като „идеологически неприемлива“. 

Икономическите условия, които са налице в периода непосредствено след падането на 

тоталитарния режим в България, правят много трудно провеждането на нови политики, 

насочени към демографската и социално-икономическата стабилизация на селските 

селища и преимуществено аграрните региони.  

  

IV. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С 

НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ 

КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ (Показател 7) 

7.1. Цеков, Н. (2018). „Автентичното“ селско население и неговото разпределение по 

височинни пояси. Проблеми на географията, 3-4, ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 

(Online), с. 163-175 

Резюме: На базата на предложена от автора методология за отграничаване на 

„автентичното“ селско население и „автентичните“ селски селища в България е направен 

анализ на промените в разпределението им по височинни пояси през периода между 

преброяванията от 1946 г. до 2011 г. „автентичното“ селско население (Цеков, 2018). 

„Автентичното“ селско население представлява сумата от броя на жителите на селата 

върху изследваната територия (община, област или цялата страна), които са 

съществували единствено и само като самостоятелни селски селища за периода между 

преброяванията през 1946 г. и 2011 г. Те не са променяли селищно-aдминистративния си 

статут – били са едни и същи селски селища и през посочените години. Всъщност става 

дума за проследяване назад във времето на административния статут и динамиката в 

броя на жителите на съществуващите към датата на последното преброяване (в началото 

на 2011 г.) 5045 селски селища. От тях 4797 села през посочения период са останали 

внепроменен, „автентичен“ вид като административно-териториални единици.Подборът 

на тези населени места е направен чрез сравняването на уникалните им селищни кодове 

в системата на ЕКАТТЕ (Национален регистър на населените места) към момента на 

преброяванията през 1946 г. и 2011 г. В случай че тези кодове са останали непроменени, 

съответните селски селища попадат в категорията на „автентичните“ села. Националният 

регистър на населените места дава възможност да се проследят промените в 

административния статут, обхвата и броя на жителите на всички села, в т.ч. и на 

самостоятелно съществувалите към началото и края на изследвания период „автентични“ 

селски селища. Основният извод от прегледа на измененията в разпределението на 

„автентичното“ селско население по  8-те височинни пояса, възприети от ЕККАТЕ 11, че 

през изследвания период влиянието на селската депопулация се изразява в осезаемото 

нарастване на относителния дял на селските жители, обитаващи пояса между 500 до 600 

m н.в. Подобна тенденция се наблюдава и в поясите до 50 m и над 1000 m н.в. Едно от 

предположенията е, че тези изменения са свързани с развитието на ежедневната трудова 

миграция в хинтерланда на столичния град, както и с развитието на туризма по 

Черноморското крайбрежие и в подходящите за селски туриззимен спорт планински 

райони. 
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7.2.  Цеков, Н. (2018). Регионални измерения на селската депопулация в България след 

1944 г., Публични политики.bg, Година 9 / Брой 3 / Ноември 2018, ISSN 1314-2313 с.44-

56 : http://ejpp.eu/index.php/ejpp/article/view/275/342 

Резюме: Селската депопулация е съществен проблем, оставил отчетлив отпечатък върху 

социално-икономическото развитие на всички развити страни през периода на тяхната 

интензивна индустриализация. В някои от тях обезлюдяването на преимуществено 

аграрните райони в страни като Великобритания и Франция нерядко има история, 

продължила повече от век. В България ескалацията на това социално зло е достигната 

през втората половина на миналия век и продължава и понастоящем. Изследването на 

депопулацията изисква прилагането на трудоемки и методологически недостатъчно 

добре разработени подходи и методи. Ето защо изследванията по темата са все още много 

малко не само в България, но в целия свят. Следва да се има предвид, че последиците от 

процеса на депопулация са свързани със сериозно влошаване на перспективите за 

демографско и със социално-икономическо развитие в национален и особено в 

регионален аспект. Това обстоятелство следва да залегне в националните стратегии за 

развитие на България и в Програмата за развитие на нейните селски райони като пречка 

от първостепенна важност пред постигането на заложените в тези документи цели. 

Акцентът в предлаганата статия е поставен върху формирането и разширяването на 

регионалните полюси и ядра на селското обезлюдяване през периода след 1944 г. 

Разкрити са основните геодемографски характеристики на формиралите се силно 

обезлюдени региони в страната и са очертани перспективите пред териториалното им 

разрастване в краткосрочен и средносрочен план. Мотивирана е необходимостта от нови 

политики и мерки за съхраняване на жизнеспособните селски селища с акцент върху 

запазване на комуналната и социална инфраструктура – училища, лекарски практики, 

предприятия за ежедневно обслужване на населението.  

 

7.3. Tsekov, N. (2020). Some problems in the spatial distribution of labour force In Bulgaria, 

Naselenie Review,Vol.38,  Number 3, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). pp. 

435-448 

Резюме: Регионалните особености в демографското и социално-икономическото 

развитие на България са в основата на нееднопосочни процеси и тенденции при 

формирането на местните контингенти на трудовите ресурси и работната сила. Въз 

основа на данни от проведеното през 2011 г. преброяване на населението и жилищния 

фонд в предлагана статия е направен опит за разкриване на териториалните различия в 

демографските и социалните и трудово-икономическите характеристики на населението 

в трудоспособна, подтрудоспоcобна и над трудоспособна възраст. Целта на изследването 

е да се откроят регионите с най-сериозни проблеми в репродукцията, образованието, 

професионалната квалификация и в крайна сметка ефективното използване на трудовите 

им ресурси. С помощта на алгоритъм на приложение на многомерния статистически 

анализ (еталона на развитие на Хелвиг) са обособени 4 клъстъра, в които са включени 

области с близки характеристики на трудовите си ресурси и работната сила. За 

отграничаване на областите с най-неблагоприятни демографски и социално-

икономически характеристики на трудовите ресурси са използвани данни за заетостта, 

работната сила и трудовите ресурси, по-голямата част от които са почерпени от 

проведеното през 2011 г преброяване на населението. За целта са подбрани 27 

индикатори за разкриване на териториалната диференциация на областите в България 

според условията за възпроизводство на местните трудови ресурси и регионалния 

човешки капитал. Ролята на демографския фактор в тази диференциация се проследява 
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чрез абсолютното нарастване или намаление на населението през 2011 г. спрямо 1985 г. 

(в %) и чрез коефициента на демографско заместване, който показва до каква степен 

броят на излизащите в пенсионна възраст поколения във възрастовата група 60-64 г. е 

компенсиран от числеността на навлизащата в обхвата на трудовите ресурси възрастова 

група на младежите от 15 до 19 г. Влиянието на икономическите фактори върху 

характеристиките на трудовите ресурси се отчита чрез индикатори за равнищата на 

заетост, за безработицата и за разпределението на заетите по стопански сектори на 

национално и регионално равнище. Тези индикатори са допълнени с преки и косвени 

показатели за ефективното използване на живия труд в стопанството като БВП на глава 

от населението и равнището на работната заплата. Освен това информация за 

ефективността от използването на работната сила по места дават показателите за 

дяловете на заетите и безработните лица в икономически активното население, за 

разпределението на заетите в петте основни сектори на икономиката – промишленост, 

услуги, селско стопанство, строителство и транспорт. Сред социалните характеристики 

на трудовите ресурси в регионален разрез важно място заемат данните за 

образователното равнище и за професионалната и етническата структура на работната 

сила. Докато разпределението на населението на възраст над 7 години според 

достигнатото равнище на образование има пряко отношение към производителността на 

труда и атрактивността на областните икономика за нови инвестиции, то етническата 

структура на хората на възраст между 15 и 64 г. определя редица регионални особености 

на пазара на труда. На базата на изводите от направената класификация са анализирани 

част от проблемите пред ефективното използване на наличните трудови ресурси и са 

формулирани препоръка за провеждане на по-ефективно и съобразено с профила на 

местната икономика обучение и преквалификация в регионите и областите с най-

сериозни проблеми във функционирането на местните трудови пазари. 

 

7.4. Цеков, Н. (2020). Регионални различия във възпроизводството на трудовите ресурси 

в България. Население, Том 38, Кн. 1, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)  с. 

55-74. 

Резюме: Населението на България в трудоспособна възраст непрекъснато намалява и 

като абсолютен брой и като относителен дял, следвайки трайната тенденция към 

депопулация на страната след преброяването му през 1985 г. Тези процеси имат крайно 

негативно въздействие върху социално-икономическата сфера заради нарастващия 

дефицит на кадри в почти всички отрасли в секторите на индустрията, селското 

стопанство и услугите. Недостигът на работна сила постепенно се превърна в основен 

отблъскващ инвеститорите фактор, чиито проявления са особено тежки в най-силно 

засегнатите от депопулацията региони на страната. Настоящата публикация разглежда 

тези негативни процеси през призмата на регионалните различия в темповете на 

намаление или увеличение на населението в трудоспособна възраст през периода 2001–

2018 г. Целта е да се очертаят факторите с най-голяма тежест в установилия се от 

десетилетия регресивен тип възпроизводство на населението с акцент върху населението 

в трудоспособна възраст по по общини през 2001-2018 г. и да се потърсят начини за 

смекчаване на изострящия се дефицит от работна ръка на националния и регионалните 

трудови пазари. Сравняването на скоростите, с които протича обезлюдяването на 

страната и свързаното с него намаление на населението в трудоспособна възраст води до 

извода, че е налице известно забавяне на въздействието на депопулационните процеси 

върху броя и дела на хората на възраст между 16 и 64 г. Това е така, защото от една страна 

пенсионната възраст нараства и съдейства най-малкото за задържане на броя и дела на 
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хората в трудоспособна възраст. Заедно с това по-бавните темпове на абсолютно и 

относително намаление на хората в тази възрастова група се дължи и на 

присъединяването към нея на млади поколения, чиито брой в периодите на създаването 

им не е бил така силно повлиян от спада в раждаемостта и от нарастването на 

емиграционните потоци към Европейския съюз и други развити страни. Скоростта на 

намаление на броя на населението по общини оказва доказано чрез коефициента на 

корелация на Пирсън  директно и правопропорционално въздействие върху темпа на 

изменение в броя на населението в трудоспособна възраст по териториални редове 

(общини). Друг извод от изследването е, че териториалната поляризация в резултатите 

от  възпроизводството на трудови ресурси протича през изследвания период по-

интензивно в сравнение със съответната поляризация по отношение на цялото население. 

Причината за нарастването на неравенствата в това отношение е свързана с 

неравномерното по територията на страната разпределение на малобройните центрове  

на стопански растеж сред обширните ареали на забавено икономическо развитие, което 

води до нарастване на потоците на вътрешната икономическа миграция (към големите 

градове) и емиграцията на хора в трудоспособна възраст предимно към страните от 

Европейския съюз.  

 

7.5. Цеков, Н. (2021). Регионални аспекти на депопулацията и стареенето на населението и 

трудовите ресурси на България в началото на ХХІ век. Проблеми на географията, 1, ISSN 0204-

7209, ISSN 2367-6671 (Online). с. 60-75. 

Резюме: Депопулацията и стареенето на населението са основните фактори, които 

предопределят изменението на регионалната демографска ситуация в България от 70-те 

години на миналия век и началото на настоящия. Цел на предлаганата разработка е да се 

изследва въздействието на синергията на тези негативни процеси върху развитието на 

страната посредством измененията в повъзрастовото разпределение на цялото население 

и населението в трудоспособна възраст за страната и по общини. Обект на изследването 

е проследяването на времевите и пространствените закономерности в измененията на 

демографската ситуация в България на фона на промените във възпроизводството и 

териториалното разпределение на трудовите ресурси на България на равнище общини 

през последните две десетилетия. Целта е да се разкрият регионите, в които в 

краткосрочен и средносрочен план може да се очаква нарастване или намаляване на 

напрежението на местните трудови пазари, свързано с нарастващия дефицит в 

предлагането на работна ръка. Този дефицит е силно повлиян от синергията на 

застаряването и депопулацията на населението групи. Направен е и анализ на 

последствията от демографската криза, базиран върху статистическото изследване на 

взаимовръзките между средногодишните темпове на изменение на населението на 

българските общини и промените между съотношенията между групите на населението 

в подтрудоспособна, трудоспособна и надтрудоспособна възраст. Динамиката във 

величините на темповете, с които се променял броят на населението по общини е 

съпоставена и с измененията на дяловете на хората в млада (15-34 г.), средна (35-54 г.) и 

старша (55-64 г.)  трудоспособна възраст. Напредването на демографското остаряване 

сред населението и промените в съотношенията между подгрупите на хората в 

трудоспособна възраст в регионален аспект придобива ясни очертания при сравняването 
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на данните за достигнатите му равнища в началото и края на изследвания период 2001-

2019 г. Според данните от преброяването през 2001 г. повъзрастовото разпределение по 

общини показва, че свръхзастаряло население с дял на хората на 65 и повече години над 

21 %  тогава имат 108 общини – 41,1% от общия им брой. Сравнението със съответните 

данни за 2019 г. показва, че броят на свръхзастарелите общини е вече двукратно по-голям 

в сравнение с 2001 г. Налице са значителни различия в разпределението на 

свръхзастарялото население по признака „местожителство“. В края на 2019 г. селските 

селища се характеризират с по-висок дял на свръхзастарялото население (26,9%) във 

възрастовата структура на обитателите си в сравнение със съответния показател за 

градското население – 19,8 % при 21,6 % за населението на страната като цяло. Общините 

със свръхзастаряло селско население в края на 2019 г. са 222 (83,8% от всички общини). 

Селските селища в тях са обитавани  от 1 466 860 д. – 80,3 % от цялото селско население. 

Като свръхзастаряло може да се определи градското население на 132 общини – 

половината от всички, съществуващи през изследвания период общини. В градските 

центрове на тяхната територия в края на 2019 г. живеят 1 505 012 д., или 29,4 % от общото 

градско население. Сумата от средногодишните темпове на изменение на броя на 

населението на всички общини е минус 193,72%, докато този показател само за периода 

2001–2019 г. се равнява на минус 394,54 %. Най-общият извод от подобно сравнение е, 

че през последните две десетилетия в регионален аспект темповете на обезлюдяване по 

общини сумарно са над два пъти по-високи в сравнение с темповете през близо 75-

годишния период на втората половина на ХХ век и първите две десетилетия на новото 

хилядолетие. Най-драматични са измененията в регионален аспект по отношение на 

връзката по териториални редове между коефициентите на заместване на излизащите от 

икономически активна възраст хора на 60-64 г. от млади поколения във възрастовата 

група 15-19 г. През 2001 г. в национален мащаб 118 навлизащи в тази възраст младежи 

заместват 100 излизащи от нея хора в начална пенсионна или в предпенсионна възраст. 

През 2019 г. коефициентът на заместване говори за сериозен и постоянно нарастващ 

дефицит на заместващи излизащите в пенсионна възраст поколения от млади хора на 

националния и регионалните трудови пазари в България. През 2019 г. едва 66 младежи 

заместват 100 излизащи от икономически активна възраст. В регионален аспект рязкото 

влошаване на условията за пълноценно заместване на поколенията, заети в 

икономическата и социалната сфера, протича крайно неравномерно. За разлика от 

сравнително равномерния в пространствен аспект процес на стареене на цялото 

население, се наблюдават значително по-динамични изменения в повъзрастовото 

разпределение на икономическо активното население по общини. През последните две 

десетилетия тези промени са свързани основно с бързото съкращаване на дела на 

младите хора на възраст между 15 и 35 години в местните контингенти на трудовите 

ресурси и на увеличаване на хората в старша трудоспособна възраст между 55 и 64 г. 

Това развитие се случва на фона на значително по-бавното спадане на дела на 

населението в трудоспособна възраст, което отчасти се дължи на плавното, но постоянно 

ежегодно увеличение на пенсионната възраст. 
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7.6. Tsekov, N. (2017). Rural depopulation and the changing scope of the rural settlement 

network in Bulgaria in 1946-2011. Papers of BAS Humanities and Social Sciences, Vol. 4, No2, 

ISSN (print) 2367-6248;ISSN (online) 2603-4832, pp. 185-195. 

Резюме: През последните седем десетилетия ускорената депопулация на селските 

райони в България оказва силно негативно влияние върху обхвата и състоянието на 

селската селищна мрежа. Частичното и пълното обезлюдяване на над 90 % от селата в 

страната има крайно негативно влияние върху развитието на почти всички селски райони 

на страната. Настоящата статия разглежда връзката между депопулацията и разпадането 

на селската селищна мрежа. В рамките на извършеното проследяване на динамиката в  

броя на селските селища, разпределени по големина в шест категории, са разкрити 

редица закономерности, обуславящи връзката между редукцията в броя на селските 

жители по населени места и селищни категории и съкращаването на броя на селските 

селища в България през периода 1946 - 2011 г. Близо трикратното намаление на селските 

жители през периода между преброяванията от 1946 г. и 2011 г. има директно отражение 

върху средния размер и разпределението на селските селища по големина. Направената 

справка в  Националния регистър  на  населените места за периода между преброяванията 

през 1946 г. и 2011 г. показва, че основният резултат от въздействието на селската 

депопулация върху селищната мрежа е свързан с ежегодното отпадане средно на  16 

селски селища за посочения период . Пресметнато като дял спрямо съществувалите към 

края на 1946 г. 5954 селски селища съкращаването на селската селищна мрежа е с 16 %. 

Тази редукция все пак е незначителна в сравнение с 250-процентното намаление на броя 

на селското население през изследвания период. “.  Изчезването на съществували от 

столетия селски селища в повечето случаи е следствие на чисто биологичното измиране 

на жителите им поради силно застаряване след масовите преселвания на по-младите хора 

към градовете през втората половина на 20-ти век.  Социално-икономическият упадък и 

свързаната с него демографска рецесия в много селища стартира с началото на 

провежданата от тоталитарния режим от края на 40-те години на миналия век 

насилствена колективизация на земята и земеделския инвентар, която прекъсва 

вековната пъпна връв между селянина-стопанин и земята-кърмилница. За 

обезличаването на ролята на селата допринася и друг привнесен от СССР опит, който 

налага „оптимизиране“ на селската селищна мрежа чрез закриването на училища, 

медицински пунктове, автобусни линии и  магазини и в обявените за „безперспективни“ 

селски селища. Целта е да се правят икономии в поддържането на отдалечените от 

градовете селски райони. Последствията обаче са пагубни по отношение на съдбата на 

много селски селища и в България, и в бившата СССР. Тенденцията към задълбочаване 

на неравномерното разпределение на селското население върху територията на страната 

във връзка с по-бързото отпадане на най-малките и малките селища, е характерна за 

всички планински и полупланински райони. Почти е напълно е изчезнала категорията на 

най-големите села (5000 и повече жители) - броят на съставляващите я села и 

населението им е намалял драстично между 1946 г. и 2011 г. Динамично е развитието и 

в останалите селищни категории. Така например броят на най-малките села до 200 ж. 

през последните 7 десетилетия е нараснал близо 2 пъти на фона на увеличаването на 

жителите им с  едва около една трета. В заключение може да се направи обобщението, 
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че селското обезлюдяване по селищни категории през периода 1946-2011 г не е 

протичало равномерно във времеви и териториален аспект. Най-интензивно намаление 

на броя на селските селища и техните жители се наблюдава в трите най-многолюдни 

селищни категории, които включват  селата с население 1000 и повече жители. 

Регистрирано е рязко увеличение на броя на най-малките села, което е придружено с 

незначително увеличение на жителите им в структурата на селската селищна мрежа- В 

резултат на проявените през изследвания период тенденции тази структура се променя в 

посока към силно намаление на средния брой на жителите на едно село по отделни 

селищни категории. Значителни изменения се наблюдават и в съотношението между 

изследваните шест селищни категории по брой на включените в тях селски селища и на 

живеещото в тях население. Под влияние на интензивно протичащата депопулация на 

селските райони в България „калибърът“ на формиращите селищната им мрежа населени 

места става все по-малък. Отражение на този процес е нарастващата доминация на трите 

малолюдни селищни категории на най-малките, малките и средните по големина села в 

структурата на селската селищна мрежа в страната.   

 

7.7. Tsekov, N. (2021). Current trends in the demographic development of municipalities in 

Bulgaria. Papers of BAS Humanities and Social Sciences Vol. 8, 2021, No. 2, ISSN (print) 

2367-6248;  ISSN (online) 2603-4832, pp.171-186. 

Резюме: През последните три десетилетия постоянното намаление на броя и 

увеличаването на средната възраст на населението са главните определящи 

демографското развитие на България тенденции. В регионален аспект обаче появата и 

задълбочаването на процесите на депопулация и демографско остаряване в много селища 

и цели общини се наблюдават още от 30-те години на миналия век, какъвто е случаят със 

селската депопулация в районите по западните предели на страната. Заедно с тази 

констатация в предлаганата статия изрично се посочва, че депопулацията и 

застаряването не са  остри и ограничени във времето проблеми, а трайни индикатори на 

започналия във всички развити страни, в това число и България, продължителен и 

необратим преход към все по-малобройни и застарели човешки популации и на 

национално, и на регионално равнище. Обект на  разработката е проследяването на 

връзките и зависимостите по териториални редове между източниците на демографската 

промяна – баланса между естествения, механичния и общия прираст и формирането на 

трудовия потенциал на общините в България през периода 2001-2019 г.  Задачата е да се 

разкрият ключовите закономерности между изследваните факторни и резултативни 

признаци, очертаващи картината на задълбочаващите се демографски и социално-

икономически различие в развитието на 265-те общини в страната през първите две 

десетилетия на настоящия век.  Постигането на тези цели би допринесло за 

подобряването на прогнозите и стратегиите за насърчаване на развитието на регионите с 

оглед на установилите се факторни зависимости и тенденции в демографското и 

социално-икономическо развитие на българските общини. Ключовите 

предизвикателства пред развитието на България през следващите десетилетия са бързо 

намаляващото и застаряващо население и нарастването на различията между стандарта 



17 
 

на живот между големите градове и останалата част от страната. Тези констатации са 

част от обширен SWAT-анализ на постигнатото от България през последните две 

десетилетия, изготвен от експерти на Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (OECD). Доказателство за големите и все повече нарастващи регионални 

различия в развитието на страната е приведеният в анализа факт, че покупателната 

способност на населението в столичната област София-град е вече сравнимо със средния 

показател за Великобритания, докато за Северозападния статистически район по този 

показател може да бъде съпоставен със съответния индикатор за Колумбия. За да се 

изясни ролята на демографския фактор в съвременното развитие на българските общини 

в изследването е приложен метода на британския географ Дж. Уеб . С помощта му са 

проследени връзките и зависимостите по териториални редове между източниците на 

демографската промяна и свързаните с нея изменения на демографските характеристики 

на населението и трудовите ресурси по административно-териториални единици. 

Първоначално 265-те общини в страната са  групирани според тенденциите към 

нарастване или намаление на населението им през периода 2001-2019 г. Следва 

разграничаване на получените две групи общини според приноса на положителния и 

отрицателен естествен и механичен прираст във формирането на общото 

нарастване/намаление на броя на общинското население. Така изследваните 

териториални единици се разпределят в осем категории според наличието на превес на 

положителните или отрицателните стойности на естествения и механичния прираст при 

формирането на броя на населението им през първите две десетилетия на настоящия век. 

Основният извод от обобщението на данните от класификацията на Уеб е, че сумарно за 

първите две десетилетия на настоящия век близо 70 % от българското население обитава 

интензивно обезлюдяващи се и застаряващи региони, заемащи над 95 % от територията 

на страната. В сравнение с 2001 г. към края на 2019 г. жителите на разглежданата група 

общини са намалели с една пета, което говори за почти два пъти по-интензивен темп на 

депопулация в сравнение със съответния показател за страната.  Жителите на 252-те 

обезлюдяващи се до и през периода след 2001 г. общини е свърхзастаряло – делът на 

хората на 65 и повече години достига 25 % и е с около 3 процентни пункта по-висок от 

показателя за България през 2019 г. Едва 11 общини през 2001-2019 г. попадат в групата 

на административно-териториалните единици с най-благоприятните индикатори за 

демографските структури и процеси в България за разглеждания период. В групата са 

общините с центрове най-големите български градове – София, Пловдив и Варна. Една 

четвърт от българските общини – 64 на брой, сумарно регистрират положително 

миграционно салдо през първите две десетилетия на настоящото столетие. Притокът на 

вътрешни мигранти, които в болшинството си са хора в млада и средна възраст, се 

отразява и на забавянето на процеса на демографско остаряване, като делът на хората на 

65 и повече години общо за 64-те общини с положително сумарно миграционно салдо е 

осезаемо по-нисък от средния за страната през 2019 г. Характерен за разглежданата група 

общини е най-високият в страната дял на населението в трудоспособна възраст. Наред с 

анализа на текущото демографско развитие на българските общини ясно се подчертава, 

че обезлюдяването и застаряването не са временни кризисни явления в демографското 

развитие на страната, а са ключови показатели за дълъг и необратим преход. Неговият 

основен резултат е замяната на сравнително многолюдните поколения от ерата на 
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следвоенния бейби-бум с постоянно намаляващо и застаряващо население. Неговият 

основен резултат е замяната на сравнително многолюдните поколения от ерата на 

следвоенния бейби бум с постоянно намаляващо и застаряващо население.  

 

 

V. СТУДИИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С НАУЧНО 

РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ 

ТОМОВЕ (Показател 9). 

 

9.1. Цеков, Н. (1986). Състояние на възрастовата структура на българското население в 

териториален аспект и изменението ѝ за периода 1975-1983 г., Население, Година 4, №.4, 

с. 92-113. 

Резюме: Публикацията е опит за въвеждане на нов методологичен подход, основан на 

предложен от автора алгоритъм за приложение на многомерния статистически анализ за 

целите на сравнително в пространствен и времеви аспект изследване на измененията на 

възрастовата структура на населението по общини през периода 1975-1983 г.  Изтъкнато 

е, че изследванията на формиралите се през 80-те години на миналия век задълбочаващи 

се различия в демографската ситуация в селищните системи (сегашните общини) на НРБ, 

не са подкрепени с достатъчно инструментариум за мониторинг на хода на застаряването 

на населението им, особен с оглед на потенциала на възрастово-половите структури за 

възпроизводство на трудови ресурси. В основата на извършеното в предлаганата 

публикация сравнително изследване на измененията по територията на страната на 

равнище съществувалите от средата на 70-те и през 80-те години на миналия век 291 

селищни системи е анализът на формиралите се в началото и края на изследвания период 

възрастови структури на тяхното население. Представянето на тези структури като 

съвкупности от групите на населението в подтрудоспособна, трудоспособна и 

надтрудоспособна възраст дава възможност сравняването на потенциала им за 

възпроизводство на трудови ресурси да бъде сравнен посредством дяловете на трите 

възрастови групи за всяка селищна система, изразени като координати на обекти в 

многомерното статистическо пространство. За целта авторът представя самостоятелно 

разработен алгоритъм на приложение на еталона на развитие на полския статистик 

З.Хелвиг в опит да изчисли сравними помежду си стойности на потенциала за 

възпроизводство на трудови ресурси във всяка една изследвана административно-

териториална единица. Получените стойности на интегралната оценка за потенциала на 
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изследваните структури Ssa са основата за направените сравнения по отношение на 

общата тенденция на повсеместно преминаване на 191 селищни системи към 

задълбочаващ се регресивен тип възпроизводство на трудовите им ресурси. Направени 

са и редица изводи за неравномерното развитие на тази водеща в демографското развитие 

на НРБ тенденция  в регионален аспект и са предложени мерки за смекчаване на 

последствията от нейния напредък на национално и общинско равнище. Предложеният 

нов показател и алгоритъма за изчисляването му могат да се използват и в сравнителни 

анализи върху влиянието на измененията на възрастовата структура върху потенциала за 

възпроизводство на цялото население. В този случай вместо дяловете на населението в 

под, във и надтрудоспособна възраст се използват разграничените от шведския демограф 

Зундберг групи на децата (0-14 г.), на родителите (15-49 г.) и на прародителите (50+г.). 

При тази хипотеза благоприятният и неблагоприятният еталони, спрямо които се 

сравняват в многомерното евклидово пространство възрастовите структури на 

изследваните териториални единици, съвпадат с определените от Зундберг съотношения 

между трите възрастови групи повъзрастови разпределения, характерни съответно за 

разширения (прогресивен) и стеснения (регресивен) тип човешко възпроизводство.  

 

9.2. Цеков, Н. (2013). Демографски перспективи пред най-малките селски селища в 

България. Население 1-2, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). с. 149-175. 

Резюме: През последните седем десетилетия ускореното обезлюдяване на селските 

райони в България оказва силно негативно влияние върху обхвата и състоянието на 

селската селищна мрежа. Частичното и пълно обезлюдяване на повече от 90% от селата 

в страната е изключително пагубно за развитието на селските райони в България. Тази 

статия разглежда връзката между обезлюдяването и разпадането на мрежата от селски 

селища. При проследяване на динамиката в броя на селските населени места, разделени 

в шест категории, се разкриват редица закономерности, които определят връзката между 

намаляването на броя на селските жители в населените места и по селищни категории и 

намаляването на броя на селските селища в България през периода 1946-2011 г. 

Демографската ситуация сред жителите на много малките села, разположени предимно 

в планинските и полупланинските райони, е много тежка поради силното застаряване на 

населението.Според класификацията на НСИ за най-малки селски селища в България са 

определени селата с население до 200 жители. Половината от 5000-те села в България 

спадат към тази категория, но в те са обитавани едва от 8.2 процента от селското 
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население на страната според Преброяването на населението и жилищния фонд през 

2011 г. В резултат на продължителното въздействие на процесите на депопулация върху 

обширни, предимно аграрни райони в страната,  категорията на най-малките села е 

нарастнала значително като обхват през периода след 1946 г. поради обезлюдяването на 

села с население до 500, до 1000 и дори до 2000 жители, които са преминавали в 

категорията на най-малките селища. В същото време поне голям брой селища от 

раглежданата категория са заличени през последните 6 десетилетия поради пълно 

обезлюдяване, а в близо 200 от сега съществуващите най-малки села вече не живее 

никой. Демографската ситуация сред жителите на намиращите се предимно в 

планинските и полупланинските райони много малки села е много тежка поради 

пределното застаряване на населението. Единствено в обитаваните предимно от 

българомохамедани и отчасти от турци махали в Родопите се регистрират позитивен 

естествен прираст и имат шанс за устойчвиво развитие благодарение на сравнително 

младото си население и на традиционно ниската му миграционна подвижност. 

 

9.3. Цеков, Н. (2020). Общи и регионални аспекти на застаряването на трудовите 

ресурси в България. Население, Том 38, Кн. 2, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-

9174 (Online), с.257-280. 

 

Резюме: Ускорените темпове на демографскостареене на населението на България, 

макари с известно отлагане (лаг) във времето, неминуемо рефлектират и върху 

застаряването на трудовите ресурси на страната. Този негативен процес има пряко 

отражение върху нарастването на дисбаланса между предлагането и търсенето на 

работна сила, върху производителността на труда и не на последно място върху 

надеждността на българската икономика като място за правене на нови инвестиции. 

Несъмнено подобно развитие има пряка връзка с две ярки тенденции в динамиката на 

населението в трудоспособна възраст и работната сила в страната, наблюдавани от 

началото на 21-ви век – непрекъснатото увеличаване на дела на заетото икономически 

активно население на фона на постоянното снижение на коефициента на заместване на 

излизащите от активна възраст хора от групата на хората между 60 и 64 г. със навлизащи 

на пазара на труда млади генерации на възраст от 15 до 19 г. включително. Предмет на 

настоящия анализ са общите и регионалните проявления на демографското остаряване 

на населението и трудовите ресурси в България. Потърсени са пространствени връзки и 

зависимости между индикаторите за разглеждания процес на национално и регионално 

равнище (по общини) за периода 2001-2018 г. През този период цялото население 

ежегодно е намалявало с 0.71 %, докато темпът на съкращаване на населението в 

трудоспособна възрасте по-малък – с 0.63 % средногодишно. За градското население тези 

показатели са съответно 0.34 % и 0.67 %, а за селското – 1.63 % и 0.97 %. Тези данни 

показват наличието на значителни разлики в депопулационната динамика преди всичко 

по признака „местожителство“. Така например селските селища за изследвания период 
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са се обезлюдявали със средногодишен темп, превишаващ близо 5 пъти скоростта на 

депопулация на градското население. На този фон съкращаването на броя на населението 

в трудоспособна възраст в селата е значително по-умерено. Анализът на формиралите се 

регионални различия на база стойностите вкоефициента на демографско заместване по 

общини през 2018 г.  води до извода за сериозно влошаване на условията за естествено 

възпроизводство на трудовите ресурси през последните две десетилетия. Едва в 11 

общини от общо 265 в страната разглежданият показател превишава 100 %. Става дума 

преди всичко за малки административно-териториални единици със значителен дял на 

ромската и отчасти турската и българомохамеданската общности. В повечето от 

останалите 254 общини, включително градските общини на най-големите центрове на 

растеж в България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Ст. Загора, Русе и Габрово, броят 

на излизащите в пенсионна възраст не се компенсира от вливащи се в икономически 

активна възраст млади поколения – коефициентите на демографско заместване за над 60 

% от населението и територията на страната варират между 50 и 100 %. Анализът на 

количествените и качествените изменения в структурата и географското разпределение 

на населението в трудоспособна възраст по общини през периода 2001-2018 г. 

потвърждава наличието на силна обратнопропорционална връзка между ускоряването на 

процеса на демографско остаряване на българското население и намаляването на дела на 

хората в трудоспособна възраст. Редом с нарастването на медианната възраст на 

българското население като цяло се наблюдава ускоряващо се застаряване на 

населението в трудоспособна възраст, чиито индикатор е нарастването на дела на хората 

от предпенсионните възрасти (55-64 г.) за сметка на дела на младите трудоспособни 

поколения. Демографската рецесия и свързаната с нея влошаваща се демографска 

ситуация в над 90 % от общините в България водят до сериозно нарастване на дефицита 

от работна ръка и ограничаване на възможностите за правене на нови инвестиции в 19 

области, включени в обхвата на клъстерите „Периферия на растежа“ и „Ядра на 

стагнация“. 

 

 

9.4. Цеков, Н. (2021). Влияние на нарастването на пенсионната възраст върху 

трудовите ресурси на България през последните две десетилетия. Население, Том 39, 

Кн. 1, с.79-102. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online) с. 79-102  

 

Резюме: Тенденцията към влошаване на демографската ситуация в България в общ и 

регионален аспект е основен фактор за формирането на задълбочаващ се дисбаланс 

между търсенето и предлагането на работна ръка на националния и на регионалните 

трудови пазари в страната. Ускорените темпове на депопулация, демографско 

остаряване и емиграцията на предимно млади хора са сред основните причини за 

свиването на контингента на трудовите ресурси, в който са включени преди всичко 

икономически активните хора на възраст между 15 и 64 г. Дефицитът между търсенето 

и все по-ограниченото предлагане на работна ръка вече се е превърнал в най-значимата 

пречка пред осъществяването на нови инвестиции в българската икономика. Заедно с 

нарастването в неблагоприятна посока на съотношението между заетите и незаетите в 

индустрията, селското стопанство и услугите лица този дефицит все повече ще 
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ограничава перспективите за достигане на нужния на България значим икономически 

растеж с оглед на намаляването на разликата между показателите за стандарта на живот 

в страната и средните им равнища за Европейския съюз като цяло. Може ли обаче 

провежданата вече две десетилетия политика към постепенно нарастване на 

минималната възраст за придобиване на пенсионни права във всички категории труд да 

компенсира демографските загуби на трудови ресурси чрез включване на нови 

контингенти мъже и жени в предпенсионна възраст в обхвата на трудоспособното 

население? Подобна политика поне на теория би трябвало да намали разминаването 

между търсенето и предлагането на жив труд в условията на почти непрекъснат 

стопански растеж и прилив на нови инвестиции в националната икономика? Отговорът 

на този въпрос се съдържа в теориите за първия и втория демографски дивидент. Този 

специфичен показател описва потенциала на една нация за икономически растеж в 

условията на спадаща раждаемост и нарастващ дял на икономически активното 

население (15–64 г.). Появата на демографски дивидент се свързва с момента, в който 

делът на активното население става по-голям от дела на населението в неактивна възраст, 

което в преобладаващата си част е нетрудоспособно – децата до навършване на 15 г. и 

хората на възраст 65 и повече години. Предмет на настоящата статия е изследване на 

влиянието на повишаването на горната граница на възрастта за пенсиониране през 

периода 2001–2019 г. върху броя и относителния дял на икономически активното 

население като цяло и в регионален аспект – по области и общини. Целта на разработката 

е на базата на изводите от анализа на връзката между тези два процеса да се оцени ролята 

на първия и втория демографски дивидент, произтичащи от сравнително високия дял на 

населението в трудоспособна възраст в цялото население, за ограничаване на влиянието 

на демографската криза върху възпроизводството на трудовите ресурси и растежа на 

брутния вътрешен продукт. За постигане на тази цел в изследването са направени 

изчисления на базата на статистическата стандартизация, които показват, че ако през 

2019 г. правилата за придобиване на пенсионни права в България са останали 

непроменени от 2001 г. насам населението в трудоспособна възраст в страната би било с 

55 400 души по-малко в сравнение с отчетеното от текущата статистика. В регионален 

аспект ефектът от повишаването на минималната пенсионна възраст е най-добре изразен 

в областите със значителен дял на етноконфесионалните малцинствени групи в 

населението им, каквито са областите Смолян и Кърджали. Най-слабо въздействие от 

повишаването на пенсионната възраст върху контингента на населението в 

трудоспособна възраст през изследвания период е регистрирано по отношение на 

жителите на най-големите градове в страната – София, Варна и Пловдив. Обяснението 

на този факт е, че трите града привличат най-много вътрешни мигранти в трудоспособна 

възраст, което стабилизира броя на трудовите им ресурси на все още сравнително високо 

равнище.  
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VI. СТУДИИ ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С НАУЧНО 

РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ 

ТОМОВЕ (Показател 9) 

 

9.1. Цеков, Н. (2022). Влияние на демографската промяна върху формирането на 

регионалния човешки капитал в България в началото на ХХI век. Сп.“Проблеми на 

географията“, 1-2, ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online), с. 11-34. 

Резюме: Демографското и социално-икономическото развитие на България през първите 

две десетилетия на ХХІ век е белязано от нарастване на социалните и икономическите 

неравенства и задълбочаване на негативните тенденции в условията за възпроизводство 

на населението и трудовите ресурси и на национално, и особено на регионално равнище. 

Увеличението, а в някои региони и ескалацията, в темповете на застаряване и 

депопулация наред с емиграцията не е единствената причина за влошаването на 

условията за формиране на човешкия капитал. Цел на настоящата разработка е да се 

обособят регионите с най-сериозно изоставяне в областта на човешкото развитие и 

възпроизводството на населението и трудовите ресурси през периода 2001-2020 г. На 

базата на достъпната статистическа информация за демографското, геодемографското и 

социално-икономическото развитие на съществуващите през всички години на 

изследвания период 262 общини е направен опит за тяхната подредба (класификация) по 

степен на благоприятност на условията за възпроизводството и формирането на 

трудовите ресурси и човешкия капитал. За изпълнение на поставената задача е използван 

т.нар. метод на Хелвиг за еталона на развитие на приципа на многомерния статистически 

анализ. На базата на изчислените евклидови разстояния между еталона и отделните 

обекти (общини) са обособени пет големи групи общини, диференцирани според 

дистанцията им от благоприятния еталон на човешкото развитие. С помощта на методите 

на корелационнно-регресионния анализ пък са разкрити и част от основните фактори за 

пространствената диференциация на българските общини през първите две десетилетия 

на ХХІ век, които съдействат или възпират нарастването на регионалните различия в 

условията за възпроизводството на трудовите ресурси и човешкия капитал на 

българските общини. Групирането на българските общини в пет таксона според 

условията за демографско възпроизводство и формиране на човешкия им капитал през 

първите две десетилетия на настоящия век е основание за обобщението, че е налице е 

ясно изразена силна корелационно-регресионна зависимост между параметрите на 

демографската ситуация, които влияят върху тенденциите към разширено, просто или 

стеснено възпроизводство на населението и условията за формиране, натрупване или 

разпад на регионалния човешки капитал в българските общини. Унаследената от 

миналото тенденция към крайно неравномерно в териториален и времеви аспект 

социално-икономическо развитие допринася за формирането на множество полюси на 

стопанска и демографска рецесия и на значително по-малко на брой центрове на растеж, 

което намира израз в задълбочаването на неравенствата в социално-икономическото 

развитие и благосъстоянието между населението на отделните региони, общини и типове 

селища в страната. Тези неравенства водят до високи равнища на интензитета на 
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вътрешно- и външномиграционните потоци, което заедно със спада в раждаемостта и 

плодовитостта има крайно неблагоприятни последствия за перспективите за устойчиво 

и по-равномерно в пространствен аспект демографско и социално-икономическо 

развитие. Този извод има още по-голяма тежест за предимно селските райони с хронична 

депопулация и в напреднала фаза на свръхзастаряване на населението им на фона на 

продължаващите миграции на хора в икономически активна възраст към центровете на 

растеж в страната и зад граница. Неравенствата и влошаващите се тенденции в 

демографското развитие няма как да не повлияят негативно върху формирането на 

регионалния човешкия капитал, като в районите с най-високи темпове на депопулация и 

демографско остаряване на населението отдавна се наблюдава осезаем разпад на 

натрупания в миналото капитал. Интензивно обезлюдяващите и застаряващите региони 

и селища са в най-голяма степен непривлекателни за заселвания от други краища на 

страната, както сочи опитът на редица развити и същевременно силно застарели държави 

като Германия и Италия. Безспорно е, че демографската промяна повсеместно има 

сериозно отражение върху регионалното развитие и върху сценариите за възможните 

последствия от нейното влияние в краткосрочен и в по-дългосрочен план. Тези сценарии 

трябва да се приемат от централната и местните власти много по-сериозно. Фактът, че 

ролята на демографските фактори в това развитие все още не е осмислена докрай, 

потвърждава необходимостта от повече емпирични изследвания по темата. Сред целите 

на подобен род изследвания е да се обясни в детайли механизмът и естественият характер 

на прехода към все по-малобройно и по-застаряло население и да се изяснят последиците 

от този преход за демографското бъдеще на страната и отделните ѝ региони. 

 

9.2. Цеков, Н. (2020). Общи и регионални аспекти на застаряването на трудовите ресурси 

в България. Население, Том 38, Кн. 2. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online), 

с.257-280. 

Резюме: Демографското остаряване е феномен, засягащ населението на всички развити 

страни в продължение вече на повече от столетие. Посредством приложението на модела 

на стабилното население е доказано, че в развитите държави началото на процеса на 

демографско остаряване датира от началото на 20-ти век и е свързано преди всичко с 

тенденцията към намаляване на раждаемостта като една от основните характеристики на 

започналия още през 19-ти век демографски преход. Основните фактори за стареенето 

на населението са свързани преди всичко с намаляването на смъртността, със спада в 

раждаемостта и нарастването на отрицателното външномиграционно салдо. Ускорените 

темпове на демографско стареене на населението на България, макар и с известно 

отлагане (лаг) във времето, неминуемо рефлектират и върху застаряването на трудовите 

ресурси на страната. Този негативен процес има пряко отражение върху нарастването на 

дисбаланса между предлагането и търсенето на работна сила, върху производителността 

на труда и не на последно място върху надеждността на българската икономика като 

място за правене на нови инвестиции.Несъмнено подобно развитие е в пряка връзка с 

двете водещи тенденции в динамиката на населението в трудоспособна възраст и 

работната сила в страната, наблюдавани от началото на 21-ви век – непрекъснатото 
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увеличаване на дела на заетото икономически активно население на фона на постоянното 

снижение на коефициента на заместване на излизащите от активна възраст хора от 

групата на хората между 60 и 64 г. със навлизащи на пазара на труда млади генерации на 

възраст от 15 до 19 г. включително. Предмет на настоящия анализ са общите и 

регионалните проявления на демографското остаряване на населението и трудовите 

ресурси в България. Потърсени са пространствени връзки и зависимости между 

индикаторите за разглеждания процес на национално и регионално равнище (по общини) 

за периода 2001-2018 г. Анализът на количествените и качествените изменения в 

структурата и географското разпределение на населението в трудоспособна възраст по 

общини през периода 2001-2018 г. води до извода за наличието на силна 

обратнопропорционална връзка между напредъка на демографското остаряване на 

българското население и намаляването на дела на хората в трудоспособна възраст. Редом 

с нарастването на медианната възраст на българското население като цяло се наблюдава 

ускорения на темпа на застаряване на населението в трудоспособна възраст, чиито 

индикатор е нарастването на дела на хората от предпенсионните възрасти между 55 и 64 

навършени години за сметка на дела на по-младите генерации в трудоспособна възраст 

Задълбочаващата се демографска рецесия в над 90 % от общините в България е сред 

причините за нарастването на дефицита от работна ръка, който ограничава потенциала 

на българската икономика да привлича нови инвестиции, особено в 19-те области, 

включени в обхвата на клъстерите „Периферия на растежа“ и „Ядра на стагнация“. 

 

9.3. Цеков, Н. (2021). Влияние на нарастването на пенсионната възраст върху трудовите 

ресурси на България през последните две десетилетия. Население, Том 39, Кн. 1,. ISSN 

0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online), с.79-102. 

Резюме: Тенденцията към влошаване на демографската ситуация в България в общ и 

регионален аспект е основен фактор за формирането на задълбочаващ се дисбаланс 

между търсенето и предлагането на работна ръка на националния и на регионалните 

трудови пазари в страната. Ускорените темпове на депопулация, демографско 

остаряване и емиграцията на предимно млади хора са сред основните причини за 

свиването на контингента на трудовите ресурси, в който са включени преди всичко 

икономически активните хора на възраст между 15 и 64 г. Дефицитът между търсенето 

и все по-ограниченото предлагане на работна ръка вече се е превърнал в най-значимата 

пречка пред осъществяването на нови инвестиции в българската икономика. Заедно с 

нарастването в неблагоприятна посока на съотношението между заетите и незаетите в 

индустрията, селското стопанство и услугите лица този дефицит все повече ще 

ограничава перспективите за достигане на нужния на България значим икономически 

растеж с оглед на намаляването на разликата между показателите за стандарта на живот 

в страната и средните им равнища за Европейския съюз като цяло. Предмет на 

настоящата статия е изследване на влиянието на повишаването на горната граница на 

възрастта за пенсиониране през периода 2001–2019 г. върху броя и относителния дял на 

икономически активното население като цяло и в регионален аспект – по области и 

общини. Целта на разработката е на базата на изводите от анализа на връзката между 
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тези два процеса да се оцени ролята на първия и втория демографски дивидент, 

произтичащи от сравнително високия дял на населението в трудоспособна възраст в 

цялото население, за ограничаване на влиянието на демографската рецесия върху 

възпроизводството на трудовите ресурси и растежа на брутния вътрешен продукт. 

Повишаването на законоустановената минимална възраст за пенсиониране е най-

елементарният и широко прилаган инструмент в политиката на всички развити страни за 

подкрепа на финансовата стабилност на пенсионно-осигурителните им системи и за 

регулиране на търсенето и предлагането на трудовия пазар, какъвто проблем съществува 

понастоящем в България. Влиянието на повишаването на минималната възраст за 

пенсиониране през 2001–2019 г. като минимизиращ загубата на население в 

трудоспособна възраст фактор става по-отчетливо ако попадащото в под, във и 

надтрудоспособна възраст население на България в края на 2019 г. бъде преразпределено 

според възрастовите критерии за пенсиониране, които са се прилагали през 2001 г. 

Подобен подход дава възможност за разкриване на изчистения от влиянието на 

демографската криза и емиграцията ефект от постепенното повишаване на възрастта за 

пенсиониране през изследвания период върху броя и дела на хората в трудоспособна 

възраст през първите две десетилетия на 21-ви век. Равносметката от прилагането на тази 

статистическа стандартизация води до крайния извод, че повишаването на минималната 

пенсионна възраст в България с 3 години за двата пола през изследвания период е 

допринесло населението в трудоспособна възраст през 2019 г. да е с 55 400 д. повече в 

сравнение с броя му при хипотезата, че подобно повишаване не е налице през периода 

от 2001 г. насам. 

 

9.4. Цеков, Н. (2022). Влияние на демографската промяна върху формирането на 

регионалния човешки капитал в България в началото на ХХI век. Сп.“Проблеми на 

географията“, 1-2, ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online), с.11-34.    

Резюме: Демографското и социално-икономическото развитие на България през първите 

две десетилетия на ХХІ век е белязано от нарастване на социалните и 

икономическитенеравенства и задълбочаване на негативните тенденции в условията за 

възпроизводство на населението и трудовите ресурси и на национално, и особено на 

регионално равнище. Увеличението, а в някои региони и ескалацията, в темповете на 

застаряване и депопулация наред с емиграцията не е единствената причина за 

влошаването на условията за формиране на човешкия капитал. Цел на настоящата 

разработка е да се обособят регионите с най-сериозно изоставяне в областта на 

човешкото развитие и възпроизводството на населението и трудовите ресурси през 

периода 2001-2020 г. На базата на достъпната статистическа информация за 

демографското, геодемографското и социално-икономическото развитие на 

съществуващите през всички години на изследвания период 262 общини е направен опит 

за тяхната подредба (класификация) по степен наблагоприятност на условията за 

възпроизводството и формирането на трудовите ресурси и човешкия капитал. За 

изпълнение на поставената задача е използван т.нар. метод на Хелвиг за еталона на 

развитие на приципа на многомерния статистически анализ. На базата на изчислените 
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евклидови разстояния между еталона и отделните обекти (общини) са обособени пет 

големи групи общини, диференцирани според дистанцията им от благоприятния еталон 

на човешкото развитие. С помощта на методите на корелационнно-регресионния анализ 

пък са разкрити и част от основните фактори за пространствената диференциация на 

българските общини през първите две десетилетия на ХХІ век, които съдействат или 

възпират нарастването на регионалните различия в условията за възпроизводството на 

трудовите ресурси и човешкия капитал на българските общини. Изследването на 

регионалните различия през призмата на пазара на труда има смисъл в контекста на 

географската локализация и регионалните различия в динамиката на търсенето и 

предлагането на работна ръка, които в значителна част са свързани с формиралите се на 

местно равнище (областно, общинско, поселищно и т.н.) тенденции в измененията на 

демографската ситуация в пространството. Ето защо една от целите на настоящото 

изследване е да проследи как застаряването на населението и депопулацията в България 

обуславят измененията в условията за формиране или разпад на регионалния човешки 

капитал. В този смисъл посоките на демографската промяна играят основна роля за 

изясняване на перспективите пред намаляване или увеличаване не само на различията 

във възпроизводство на трудовите ресурси и свързаните с тях характеристики на 

регионалния човешки капитал, но и за предвиждане на появата на дисбаланси между 

търсенето и предлагането на работна сила на локализираните в пространството пазари 

на труда. За да се проследят и оценят силата и посоката на връзките между индикаторите 

за основните демографски и геодемографски структури и процеси, от една страна, и 

показателите за човешкия капитал на българските общини през периода 2001–2020 г., от 

друга, са подбрани и използвани 26 индикатори. Ключово значение за класификацията 

на българските общини според условията за формиране на трудовите им ресурси и 

регионалния човешки капитал е използването на показатели, които свързват динамиката 

в броя на цялото ѝ трудоспособното население по региони със съпътстващите ги явления, 

като увеличение на дела на хората на 65 и повече години, влошаване на стойностите на 

коефициентите на демографско заместване, намаление на дела младите хора сред 

трудоспособното население и ред други последствия от демографското остаряване. 

Разкриването на териториална диференциация на общините в България според условията 

за възпроизводство и формиране на човешкия им капитал е направено по алгоритъма за 

образуване на групи (таксони), отдалечени в различна степен от благоприятния еталон 

на Хелвиг при изпълнение на критерия за минимизиране на вътрешногруповата 

дисперсия на разстоянията между обектите (общините) на фона на достигането на 

максимални стойности на дисперсията на разстоянията между центровете на групите. 

Резултатът от приложението на този подход е разпределението на 262-те общини в пет 

групи (таксона). Сред демографските фактори за разграничаването на общините в пет 

групи изпъква влиянието на застаряването, изразено чрез дяловете на населението в 

надтрудоспособна и подтрудоспособна възраст, величините на естествения прираст, 

делът на младите хора на възраст 15–34 г. от икономически активното население, делът 

на населението в трудоспособна възраст и коефициентите на демографско заместване в 

началото и края на изследвания период. Прави впечатление осезаемото въздействие на 

големите различия между образователните структури на населението по общини върху 

териториалната диференциация при формирането и композицията на регионалния 
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човешки капитал. Въздействие имат и фактори като степента на урбанизация, заетостта 

в аграрната икономика и етническия състав. Анализът на условията за човешко 

възпроизводство и за формирането на регионален човешки капитал в групираните 

според отдалечеността си от еталона на развитие пет групи (таксони) общини дава 

основание за твърдението за съществуването и задълбочаването на значителните 

неравенства в териториалното развитие на страната. Наличието на сравнително малко на 

брой общини–центрове на растеж на фона на обширната периферия на растежа – общини 

с висок дял на сравнително ниско образованите хора сред възрастното им население и 

водеща роля на аграрната икономика, предопределя развитието на редица 

неблагоприятни процеси и тенденции в общодържавен и особено в регионален аспект. 

Общините от периферията на растежа (Таксони 2, 3 и 4) отдавна са превърнати в донори 

на общините–центрове на растежа (Таксон 1) – като източници на трудови мигранти, 

както и на трайни вътрешномиграционни потоци по направления малък град–голям град 

и отчасти село–град. 

 

X. ПУБЛИКУВАНА ГЛАВА ОТ КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФИЯ (Показател 10) 

 

10.1. Публикувана глава от колективна монография във : Борисова-Маринова, К. (ред.), 

М. Атанасова, И., М. Желязкова, Е. Таир, Н. Цеков, А. Христова, С. Николова, Х. Банов. 

(2018). Демографско развитие, работна сила и трудови ресурси в България. Мерки за 

преодоляване на демографската криза в Република България. Изд.“М.Дринов“. Print-

ISBN-13: 978-954-322-964-2,  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); глава 5, т.5.1 (с.168-178); глава 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. – 20 т. 

Резюме: Изследването на пространствената диференциация на демографско-

икономическите характеристики на трудовите ресурси по области се базира почти 

изцяло на данни на НСИ от преброяването през 2011 г. , като за изчисляването на 

показатели като БВП на човек от населението и средна работна заплата са използвани 

данни от текущата статистика за 2015 г. Изборът на индикаторите за разкриване на 

изследваната териториална диференциация е подчинен на логиката да се отчете 

влиянието на няколко различни по механизма на въздействието си факторни влияния. 

Така например ролята на демографския фактор се отчита от показатели като 

съотношението между броя на населението през 2011 г. спрямо 1985 г. /в %/ и чрез 

коефициента на заместване, с който се определя до каква степен контингентът на на 

излизащите в пенсионна възраст поколения във възрастовата група 60-64 години се 

компенсира от съответния брой на навлизащи в трудово-активна възраст поколения на 

възраст 15-19 г.   Икономическите фактори са тези, които влияят върху характеристиките 

на трудовите ресурси в области, свързани със заетостта, безработицата и 

разпределението на заетите в секторите на регионалната икономика. Към тях се 

причисляват и характеристиките, свързани с ефикасното използване на трудовите 
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ресурси и определяни от величината на произведения БВП на глава от населението по 

области и равнището на средната работна заплата на заетите в отделните области. 

Определените за целта индикатори дават представа за дяловете на заетите и 

безработните икономически активни лица, за разпределението на заетите по области в  

основните стопански сектори: промишленост, услуги, селско стопанство, строителство 

и транспорт. Ключови за определяне на ефективността от използването на живия труд са 

показатели като производителност на труда, измерена чрез индикаторите „Съотношение 

/в %/  между БВП на глава от населението в областта  от средния показател за страната“ 

и  „Дял /в %/  на средната работна заплата в областта спрямо съответния показател за 

страната“. Сред социално-икономическите характеристики на трудовите ресурси в 

регионален разрез важно място заемат данните за образователния ценз и етническата 

структура на работната сила. Докато използваните за очертаване на регионалните 

особености на трудовите ресурси данни за разпределението на населението на възраст 

над 7 години по придобита образователна степен на висшисти, среднисти и хора с 

образователен ценз, по-нисък от завършено средно образование /включително и 

неграмотни/ имат пряко отношение към производителността на труда и атрактивността 

на областната икономика за нови високотехнологични инвестиции, то етническият 

състав на хората на възраст между 15 и 64 г. /икономически активни и неактивни/ влияе 

върху регионалните особености на пазара на труда и оказва индиректно въздействие 

върху запазването или промяната на икономическия профил на областите в България. В 

случая отново става дума за т.нар. „твърди“/професионални/  и „меки“/психологически 

и организационни/ трудови умения, касаещи основно един от основните  зле използвани 

трудови резерви в българската икономика - ромското малцинство. Добре известно е, че 

липсата или недостатъчното развитие на подобни умения сред значителна част от 

трудоспособните роми и особено сред младите поколения, рязко ги отличава от 

останалите етноси в страната. Причина за това са крайно ниският образователен ценз, 

ширещата се обща и функционална неграмотност в ромските квартали и  големият дял 

на преждевременно напускащите образователната система ромски деца. За детайлен 

анализ на натрупаните регионални различия между демографските, икономическите и 

социално-икономическите характеристики на наличните в отделните области на 

страната трудовите ресурси са използвани предимно методите на многомерния 

статистически анализ в съчетание с регресионно-корелационен анализ за изследване на 

силата и посоката на връзките между факторните и резултативните признаци, влияещи 

върху териториалната диференциация на характеристиките на трудовите ресурси по 

области. Приложението на известния в многомерния статистически анализ метод на 

полския статистик З.Хелвиг за определяне на равнището на развитие в регионалните 

изследвания на демографския и трудовия потенциал  е базирано върху използването на 

евклидовите разстояния между стойностите на показателите, включени в т.нар. еталон 

за развитие и стойности за съответните показатели, характеризиращи трудовите ресурси 

на 28-те области, разглеждани като обекти в многомерното статистическо пространство. 

Краткото описание на приложението на метода на Хелвиг включва построяване на 

посочения еталон за развитие, който в случая се състои най-благоприятните от 

демографска, социална и икономическа гледна точка стойности на 27-те показатели за 

трудовите ресурси, открити в масивите от информация за 28-те области на страната. 
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Приложението на метода на йерархичния клъстерен анализ пък  дава възможност 

областите в България да бъдат групирани в отделни клъстери/групи/ според близостта на 

характеристиките на трудовите им ресурси без предварително да е зададен броят на 

клъстерите,  получените в резултат на таксономичните процедури.  Обособяването на 

оптималните групи от обекти в многомерното статистическо пространство /в случая 28-

те области, чиито координати в това пространство са числените стойности на 

показателите за трудовите им ресурси/ става на етапа на разграничаване на групите от 

обекти/клъстери/ при който вътрештогруповите евклидови разстояния достигат 

абсолютното си минимално значение, а междугруповите – абсолютния си максимум. В 

рамките на приложения йерархичен клъстерен анализ бяха отграничени 4 основни 

клъстера /групи/ от обекти /общо 28 области/. Обособените клъстери получиха 

условните наименования „Столичен“, „Центрове на растежа“, „Периферия на растежа“ 

и „Ядра на стагнация“. Критерий за избора на посочените наименования са особеностите 

в  характеристиките на трудовите ресурси на групираните в клъстери обекти – в случая 

28-те области на България. 

 


