
Вх. № ЧР-03-157/13.09.2022 г. 

СТАНОВИЩЕ 

 
от доц. д-р Даниела Стефанова Ангелова 

Институт за изследване на населението и човека при БАН 

 

по конкурса за академична длъжност доцент 

 

в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и 

демография“ (Регионална демография – съвременни регионални профили на 

демографската промяна в България (Държавен вестник, бр. 24 от 17.03.2020 г.) 

 

 

 В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на 

секция „Икономическа и историческа демография“ от Департамент „Демография“ на 

Института за изследване на населението и човека при БАН участва един кандидат – гл. ас. 

д-р Николай Цветанов Цеков. 

 

Гл. ас. д-р Николай Цеков е завършил СУ „Св. Климент Охридски“ специалност 

география. По-голяма част от професионалното му развитие е свързано с Демографския 

институт, по-късно ЦИН, днес Департамент Демография към Институт за изследване на 

населението и човека при БАН. През периода 2015-2018 г. е свободен докторант в ИИНЧ, 

а през 2018 г. успешно защитава докторска дисертация на тема „Селската депопулация в 

България през периода 1946-2011 г.“ Взима участие в 8 научни проекта и има една 

специализация в Карловския университет в Прага през 1996 г. 

Представените от кандидата документи и материали покриват всички изисквания 

за допускане до конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“. Сред научните 

публикации на гл. ас. д-р Н. Цеков се виждат 5 монографии 2 от тях самостоятелни, 6 

студии и 25 статии на български, английски и френски език. Една статия е публикувана в 

международно реферирано издание. Изследванията на кандидата са цитирани над 30 пъти 

– 5 от тях са в публикации в международно реферирани бази данни. Има и едно цитиране 

в дисертация.  

Съгласно представената от гл. ас. д-р Н. Цеков Справка за изпълнение на 

минималните изисквания на БАН за заемане на академичната длъжност „доцент“, той 

надхвърля посочения мимиум от точки за заемане на академичната длъжност „доцент“  

 

Научните интереси на гл. ас. д-р Николай Цеков са насочени към регионалната 

демография, процесите на депопулация и застаряване на населението, разгледани по 



общини и типове населени места. Също така влиянието на демографските процеси и 

структури върху регионалния човешки потенциал и приложение на статистическите 

методи в регионалната демография на населението и селищата. Тези теми се доразвиват от 

кандидата и в представения хабилитационен труд „Регионални профили на демографската 

промяна в България в началото на ХХI век“. С., 2022, Издателство „Велес-Консулт“ с 

обем от 333 с. 

Избраната тема  на изследването е изключително актуална и с голямо научно и 

научно-приложно значение. Става въпрос за развитието, проявленията и последиците от 

демографската промяна в България и нейните региони през първите две десетилетия на 

XXI век. Регионалният аспект на проучването 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.  

Като основен предмет на изследването на гл. ас. д-р Н. Цеков посочва проблемите в 

демографското и социално-икономическото развитие на българските общини през 

първите две десетилетия на ХХI век. Цел на 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. 

Структурата на монографията е съобразена с формулираните цел и 

изследователски задачи. Трудът е разделен в пет тематично обособени глави. В тях са 

изяснени основните регионални аспекти в развитието на процесите на демографско 

остаряване, намалението на населението на страната и депопулацията на нейните региони. 

Достига се до извода, че демографското остаряване и депопулацията са водещи демографски 

фактори в процеса на влошаване на условията за възпроизводство на трудовите ресурси на 

национално и регионално равнище. Очерта ни са конкретни региони на засилено 

териториално обезлюдяване (Северозападна България, Централния Предбалкан и района на 

Странджа-Сакар). 

Демографската промяна е разгледана и като ключов фактор за изменение на 

режима на възпроизводство на населението и трудовите ресурси. Авторът изготвя 

типологизация на общините по метода на Дж. Уеб като са обособени 8 групи базирани на 

показатели за възрастовата структура на населението и икономически активната му част, 

степента на урбанизация и др. Установява се, че процесът на демографско остаряване през 

последните две десетилетия протича сравнително равномерно по територията на страната, 

както и се наблюдава изравняване на стойностите в градовете и селата. 

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. Кандидатът обръща внимание на влиянието на нарастването на 

пенсионната възраст върху демографските характеристики на регионалните трудови 

ресурси. Изяснява се и положителния ефект на първия и втория демографски дивидент за 



устойчивото национално и регионално социално-икономическо развитие. Анализирано е 

влиянието на индикаторите за демографската промяна върху възпроизводството на 

трудови ресурси и формирането на регионалния човешки капитал. Чрез алгоритъм за 

приложение на многомерния статистически анализ авторът е изготвил класификация на 

общините в България. В резултат на това са очертани пет групи общини според степента 

на благоприятност на условията за възпроизводство на трудовите им ресурси и за 

формиране или разпад на регионалния човешки капитал. 

Изследването посочва, 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 в това изследване резултати авторът дава конкретни 

предложения към централната и местните власти за изграждане на единна информационна 

система за състоянието и перспективите за развитие на всички общини в България. 

Други публикации на кандидата разглеждат разкриват влиянието на измененията 

на демографските структури и процеси върху влошаването на демографската ситуация и 

условията за възпроизводство на населението и трудовите ресурси в пространствен аспект  

от 1946 г. до наши дни.  

Проблемите селската депопулация в България, са друг основен аспект в 

проучванията на гл. ас. д-р Н. Цеков. В тях кандидата проучва ролята на насилствената 

колективизация на земята, добитъка и земеделския инвентар през 50-те години на ΧΧ в. 

Прави сравнителен анализ на темповете на намаление на селското население в други 

европейски държави. В монографията „Селската депопулация в България и Европа след 

1945 г.“ Изд. „Велес Консулт“ (2018) (монография на базата на дисертационен труд) 

кандидата доказва връзката между зараждането на териториални ядра на депопулация в 

селските райони на България през втората половина на миналия век и постепенното 

сливане помежду им в последващия период. Приносно значение има въвеждането на 

понятието „автентична“ селска депопулация. Направени са и прогнози за развитието 

селското обезлюдяване през периода до 2050 г. по типове селища и по общини. 

Друга посока в научните интереси на гл. ас. д-р Н. Цеков е свързана с прилагането 

на статистически методи в географските и регионално-демографските изследвания. В 

отделни публикации и в самостоятелните си монографии кандидатът прилага 

разнообразни статистически методи като: интегрална оценка за състоянието потенциала 

на възпроизводство на възрастовата структура Ssa, приложение на многомерния 

статистически анализ, основан на еталонът на развитие на Хелвиг, клъстерен анализ и др. 

Изследванията на кандидата имат силно научно-приложен характер. Освен 

посочените вече в хабилитационния труд препоръки към централните и местните власти, 

подобни предложения се съдържат и в другите публикации на автора.  

Проучванията на гл. ас. д-р Николай Цеков в областта на регионалната демография 

са изключително актуални и представляват интерес не само в България, но и на 



международно ниво. Препоръчвам да потърси възможност за представяне на изследваните 

от него процеси международно реферирани издания. 

 

Заключение: Представените от гл. ас. д-р Николай Цветанов Цеков научни 

изследвания и публикации напълно покрива минималните изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. През годините кандидатът се е доказал като експерт в 

областта на регионалната демография има собствени оригинални приноси. Всичко това ми 

дава основание да заявя, че в качеството ми на член на Научното жури ще гласувам с 

„ДА“ за заемане „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и 

демография“ (Регионална демография – съвременни регионални профили на 

демографската промяна в България). 

 

 

12.09.2022 

София       доц. д-р Даниела Ангелова 


