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СТАНОВИЩЕ 

От доц.д-р Надежда Илиева - Национален институт по геофизика, геодезия и география, 

департамент География, секция Икономическа и социална география (География на 

населението и селищата), член на научното жури назначен със Заповед № РД – 6- 321 от 

22.07.2022 г. 

Относно конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на ИИНЧ – 

БАН, обявен в бр.42 на Държавен вестник от 7 юни 2022 г., в област на висшето 

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) за нуждите на 

секция „Икономическа и историческа демография“ . 

I. Информация за кандидата 

В обявения конкурс участва един кандидат – д-р Николай Цеков. Роден е през 1958 г. 

През 2018 г. придобива докторска степен по статистика и демография. Завършва СУ „Св. 

Климент Охридски“ – специалност география. През периода 1981-1982 г. работи като 

учител по география в СПТУ „Хаджи Димитър“ – гр. София; от 1982-1991 г. като 

специалист-географ към Географския институт при БАН; от 1991-1992 г. като 

специалист –изследовател в Демографски институт при БАН; 1992-2002 като научен 

сътрудник II степен в Института по демография при БАН; от 2002-2010 г. като научен 

сътрудник II степен в Център за изследване на населението при БАН от 2007-2008 г. като 

асистент в Център за изследване на населението при БАН; от 2008-2011 г. като научен 

сътрудник I степен в Центъра за изследване на населението при БАН и от 2011 г. до сега 

като главен асистент и доктор по демография и статистика в Институт за изследване на 

населението и човека при БАН. Работи в редица проекти, чията тематика е свързана с 

научното направление на конкурса и засягат проблеми свързани с мерките за 

преодоляване на демографската криза в Република България, демографската ситуация и 

перспективите пред развитието на населението на гр. Бургас, състоянието и 

перспективите пред демографския потенциал на най-малките селски селища в България; 

селската селищна мрежа като фактор за развитието на човешкия потенциал на 

българското село, развитието и тенденциите на депопулационните процеси в селските 

райони на България през периода 1946-2001 г., възрастовата структура на селското 

население през периодите между преброяванията от 1934 и 1992 г. и прогноза за 

изменението й до 2025 година. Автор е на две самостоятелни монографии и три 

монографии в съавторство и на повече от 35 научни статии публикувани в български и 

международни научни издания. 

II. Изследователска (творческа) дейност и резултати. 

Представените публикации за участие в конкурса са 41, от които: 2 самостоятелни 

научни монографии (в т.ч. 1 на основата на дисертационния труд на кандидата); 3  

колективни научни монографии; 6 студии; 1 статия в реферирани международни мрежи; 

26 в национални рецензирани издания; 3 в национални списания и сборници. 

По показател В е представена монография на тема „Регионални профили на 

демографската промяна в България в началото на ХХI век“. Монографията засяга 

изключително актуална тема свързана с хода, проявленията и последствията от 



демографската промяна в България върху условията за възпроизводство на населението, 

трудовите ресурси и човешкия капитал на общините в България. Теоретичните обзори в 

монографията се базират на значителен брой източници, което отразява не само доброто 

познаване на съвременните тенденции в изследвания проблем, но и умението да се 

извлече и обобщи същественото от тях. Изяснена е същността на термините демографска 

промяна, депопулация, демографска пустиня, демографска ситуация и регионална 

демографска ситуация, трудова депопулация, стареене, регионален човешки капитал. 

Използвани са различни методи, някои от стойностите на отделните показатели са 

адаптирани за българските условия, и позволява те да бъдат използвани от други автори, 

което би дало възможност да се установят и да се направят сравнителни анализи за в 

бъдеще. Налице са приноси както от теоретично, така и от научно-приложно естество. 

Съдържанието на Първа глава е фокусирано върху проследяването на времевите и 

пространствените закономерности в измененията на демографската ситуация в България 

в пряка връзка с възпроизводството и териториалното разпределение на населението и 

трудовите ресурси на страната на равнище общини през последните две десетилетия. 

Разкрита е взаимовръзката на депопулацията и стареенето като ключови индикатори на 

актуалната демографска промяна в България на национално и регионално ниво. 

Очертани са регионите, в които в краткосрочен и средносрочен план може да се очаква 

нарастване или намаляване на напрежението на местните трудови пазари. 

Във втора глава е направен анализ на връзките и зависимостите между баланса на 

първоизточниците на демографската промяна – естествения и механичния прираст, във 

формирането на броя на населението и трудовите ресурси в общините през периода 2001- 

2019 г., както и влиянието на регионалната демографска ситуация върху застаряването и 

редукцията на трудовите ресурси по общини. Българските общини са типологизирани 

(по Webb) според динамиката и водещия компонент при формирането на тенденциите в 

изменението на броя на населението. 

В трета глава е направена оценка на ролята на демографските фактори за появата и 

разрастването на регионалните различия в типовете възпроизводтво на населението и 

трудовите ресурси. Специално внимание е отделено на регионалните различия в 

разпределението на икономически активното и неактивното население по общини и на 

тенденциите в измененията на повъзрастовото и териториалното разпределение на 

населението в трудоспособна възраст. При проследяване на зависимостта между 

средногодишнитее темпове на изменение в броя на населението в трудоспособна възраст 

по общини и степента на благоприятност на формиралите се в началото и края на 

изследвания период повъзрастови разпределения за възпроизводството на трудовите 

ресурси е използван разработен от автора метод. Той е базиран върху алгоритъм с 

приложение на многомерния статистически анализ и е апробиран в сравнителни 

изследвания върху посоката и мащаба на измененията във възрастовата структура на 

населението и трудовите ресурси по общини. 

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. Авторът 

доказва, че първият демографски дивидент носи временна полза, свързана с повишаване 

на БВП вследствие на задържащото се високо предлагане и използване на жив труд в  

икономиката, докато вторият дивидент надгражда тези ползи посредством нарастването 

на образователните и професионалните умения на заетите лица. 

В Пета глава е направен анализ на въздействието на демографската промяна върху 

формирането на регионалния човешки капитал. Изяснени са причините за възникването 

и задълбочаването на неравенствата и са очертани проблемните области в регионалното 

демографско развитие, състоянието на регионалния човешки капитал през изследвания 

период и в близкото бъдеще. Подбрани са 26 индикатора за разкриване на 

териториалната диференциация според условията за възпроизводство на населението и 

формирането на регионалния човешки капитал. Чрез приложение на съставен от автора 

алгоритъм 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 по петте глави на 

монографията. 

По група показатели Г са представени научни публикации, които разглеждат актуални 

теми и могат да бъдат групирани в няколко тематични области: депопулация на селските 

селища, регионален човешки капитал и остаряването на населението. 

С голяма тежест и значимост в изследванията на кандидата са проблемите свързани с 

депопулацията на селата в България след 1944 г. На тази тематика са посветени голяма 

част от публикациите на д-р Цеков и може да се твърди, че той се очертава като един от 

значимите автори в България, които разглеждат този процес в регионален аспект. С 

разработването на тази тема са свързани и част от научно-теоретичните приноси на 

кандидата, имайки предвид че изследването на депопулацията изисква прилагането на 

трудоемки и методологически недостатъчно добре разработени подходи и методи. 

Използвани са и се прилага методически способ включващ широко използвани в 

практиката математико-статистически методи. Изяснена е същността на обезлюдяването 

и е въведено понятието „автентично“ селско население, като е съставен алгоритъм с 

прилагането на съответните методи за да може този процес да се разгледа многоаспектно. 

Проследена е динамиката, обхвата и факторите за появата, мащаба, темповете и 

тенденциите на селската депопулация в България, териториалната й диференциация в 

отделните административно-териториални единици, селища и селищни категории, както 

и отражението на депопулационните процеси върху структурата на селската селищна 

мрежа. Изяснени са последиците от процеса на депопулация, които са свързани със 

сериозно влошаване на перспективите за демографско и социално-икономическо 

развитие в национален и особено в регионален аспект. Всички тези процеси са 

съотнесени с други европейски страни, което позволява да се ситуира страната в 

европейското демографско пространство и да се изясни интензитета на разглеждания 

проблем. Голям приносен момент в изследванията са очертаваните зони с различен 

интензитет на селското обезлюдяване през периода след 1944, като са разкрити 

основните геодемографски характеристики на формиралите се силно обезлюдени 



региони в страната, и са очертани перспективите пред териториалното им разширяване 

в краткосрочен и средносрочен план. 

Направена е типологизация на общините, през първите две десетилетия на настоящия 

век, в зависимост от тенденциите в промените в броя на населението и водещия 

компонент (естествен и механичен прираст) при формирането на тяхното население, чрез 

прилагане на метода на Webb (1963), което позволява да се направи детайлен анализ на 

демографската и геодемографската ситуация на разлигчните групи общини и да се 

формулират хипотези и прогнози за развитието на регионите в страната в краткосрочен 

и средносрочна перспектива. 

Направен е опит за концептуализация на понятието регионален човешки капитал и са 

подбрани индикатори, за анализ на демографските характеристики и структури, като 

основа за оценка на регионалния човешки капитал във времеви и пространствен аспект. 

Анализирани са неравенствата в темповете на социално-икономическо развитие на 

отделните региони и общини и са сравнени с основните демографски процеси и връзката 

им със състоянието на човешкия капитал. Съставен е алгоритъм за образуване на групи 

(таксони), според условията за възпроизводство и формиране на човешкия капитал и е 

разкрита териториалната диференциация на общините в България, които са 

разпределени в пет таксона (използвайки 26 селектирани индикатори, отразяващи 

тенденциите в промяната на демографската, геодемографската и социално- 

икономическата ситуация през периода 2001-2020 г.). Тази промяна има основна роля за 

изменението на типа на възпроизводство на населението, трудовите ресурси и 

регионалния човешки капитал. 

Изяснени са факторите за измененията в броя на трудоспособното население в 

териториален аспект, както и връзките между темповете на трудовата депопулация,  

естествения прираст и миграционното салдо по общини. Разкрити са регионалните 

аспекти в стареенето на населението в трудоспособна възраст в България, чрез 

използването на няколко ключови показатели, които онагледяват тенденциите и 

динамиката на разглеждания процес през първите две десетилетия на ХХI в., както и 

задълбочаващия се дисбаланс между търсенето и предлагането на работна ръка на 

националния и на регионалните трудови пазари в страната. Изследвано е 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. 

Направена е авторска модификация на метода на Хелвиг, който дава възможност чрез 

съставен от кандидата алгоритъм да се изчисли интегрална оценка, която показва 

степента на благоприятност на възрастовата структура на едно население (населението 

на страната като цяло или по региони) за възпроизводството на трудовите ресурси. Той 

се базира на сравняването на елементите на разглежданите структури спрямо два еталона 

– благоприятен и неблагоприятен. Методът на Хелвиг е използван и при изработването 

на научнообоснована класификация на българските общини според условията за 

възпроизводство на демографския и трудовия им потенциал и за формиране на 

регионалния човешки капитал. С помощта на методите на корелационнно-регресионния 

анализ 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 за възпроизводството на трудовите 

ресурси и човешкия капитал на българските общини. 

Направен е опит да се обвържат тематиките, свързани с депопулацията, остаряването и 

регионалния човешки капитал и са изяснени взаимовръзките между средногодишните 

темпове на изменение на броя на населението на българските общини и измененията в 

техните възрастови структури в регионален аспект. Направен е анализ на последствията 

от демографската криза върху териториалното разпределение на населението в трите 

възрастови групи – трудоспособна, надтрудоспособна и подтрудоспособна, на фона на 

промените в дяловете на хората в млада (15-34 г.), средна (35-54 г) и старша (55-64 г.) 

икономически-активна възраст. Проследени са времевите и пространствените 

закономерности в измененията на демографската ситуация в България в пряка връзка с 

възпроизводството и териториалното разпределение на трудовите ресурси на България 

на равнище общини. Очертани са 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. 

Представените научни трудове характеризират кандидата като оригинален изследовател 

и компетентен учен, с широк кръг интереси и значителен обем научна продукция. 

Публикациите са дело на автора, включват собствени изследвания по посочените 

проблеми. В съдържателен план публикациите на д-р Цеков са изцяло по тематиката на 

обявения конкурс. Тематичната ориентация на публикациите на д-р Цеков показва ясно 

изявена последователност и целенасоченост в изследователските търсения. Налице е 

също обвързаност на научния с приложния характер на разработваните теми, амбицията 

да се отговори на актуални за науката проблеми. Изследванията засягат както 

ретроспективни и настоящи, така и бъдещи прогнози като например прогнозата за 

повъзрастовото разпределение (в %) на населението на България през периода 2030-2050 

г. в трите основни възрастови групи. Голям приносен момент е, че разглежданите 

проблеми са анализирани в териториален аспект, не само на областно, но и на общинско 

ниво. Използвани са множество данни с дълга времева редица, което позволява да се 

проследят тенденциите в развитието на разглежданите демографски процеси и да се 

предвидят тяхното бъдещо развитие, като по този начин ще се откроят проблемите, и ще 

се предвиди по-лесен начин за преодоляване на натрупаните проблеми. Всички 

изследвания се направени върху солидна теоретична основа. Анализираните 

демографски процеси са обвързани с различни теоретични концепции, твърдения, гледни 

точки свързани с демографската теория, което потвърждава солидната теоретична 

подготовка на кандидата. При анализа на разглежданите процеси са използвани 

комплекс от показатели, което позволява да се направи анализ на многоаспектните им 

характеристики, тъй като в повечето случаи липсва единен статистически измерител на 

наблюдаваните процеси. Използваните са различни методи за демографски анализ. Чрез 

общи и специфични математико-статистически методи, показатели и коефициенти е 

изяснена степента на взаимовръзка и взаимозависимост межда наблюдаваните 

демографски процеси, които се характеризират със значителен по обем набор от 

индикатори. 

В научно-приложен аспект е направен опит да се оценят последиците от демографската 

криза върху перспективите за развитие на страната в краткосрочен и дългосрочен план, 

както и влиянието на депопулацията върху развитието на образователната 



инфраструктура и трудностите за осигуряване на достъп до образователната система. 

Установените в хода на изследванията клъстери и подгрупи могат да послужат за 

отграничаването на липсващите в България асоциации от общини с близки социално- 

икономически и демографски проблеми, което би подпомогнало формулирането на 

различни политики. Изведени са основните проблеми в развитието на селските райони. 

Изследванията на населението в трудоспособна възраст е от голямо значение за страната, 

има голямо приложно значение, като се има предвид, че 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, като тези проблеми са основен отблъскващ инвеститорите 

фактор, чиито проявления са особено тежки в най-силно засегнатите от депопулацията 

региони на страната. 

Според приложената справка на забелязаните цитирания 14 публикации на д-р Николай 

Цекова са цитирани в 30 научни публикации в страната и чужбина. 

III. Оценка на приносите. 

Представената справка за приносите съответства на съдържанието на публикациите и аз 

ги приемам напълно. Получените резултати имат както теоретична, така и научно- 

приложна значимост, и могат да послужат за формиране на национални и регионални 

стратегии и политики 

IV. Административна и обществена дейност. 

Д-р Николай Цеков е дългогодишен извънщатен сътрудник на българската редакция на 

радио Дойче веле и има публикувани над 600 публицистични и научнопопулярни 

материали. 

V. Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност 

Представената справка отговаря на минималните изисквания за професионалното 

направление, по което е обявен конкурса, включително по група показатели Д (сума от 

показателите от 11 до 13) навдишава изискуемите точки с 40. 

VI. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата. 

Препоръчително е в бъдеще д-р Николай Цеков да разшири тематиката на 

изследванията; да публикува в престижни издания; да участва в научни изследвания, 

които генерират непубликувани данни от теренни проучвания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Във връзка с направената оценка на публикациите е видно, че д-р Николай Цеков 

отговаря на всички изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане, 

минималните изисквания на БАН и на ИИНЧ-БАН. Д-р Николай Цеков има 

дългогодишен опит като изследовател и цялостното му творчество предлага обстоен, 

системен и задълбочен анализ на постиженията в сферата на регионалната демография и 

предлага за рецензиране научна продукция със значими научни и практико-приложни 

приноси. На това основание подкрепям и предлагам на уважаваното научно жури да 

подкрепи избора на д-р Николай Цеков за академична длъжност „доцент“ по 

професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и 



демография“ (Регионална демография – съвременни регионални профили на 

демографската промяна в България) за нуждите на секция „Икономическа и историческа 

демография“, ИИНЧ – БАН. 

Гр. София 
 

 

09.09.2022 г. 

(Доц. д-р Надежда Илиева) 
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