
Вх. № ЧР-03-142/05.09.2022 г. 

СТАНОВИЩЕ 

Относно 

оценка на научната продукция на гл. ас. д-р Николай Цеков – участник в конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна 

специалност „Статистика и демография“ (Регионална демография – съвременни 

регионални профили на демографската промяна в България) за нуждите на секция 

„Икономическа и историческа демография“ към ИИНЧ-БАН (Държавен вестник , бр. 42 

от 07.06.2022 г. ) 

 

От 

Проф.д-р Татяна Коцева – член на НЖ със Заповед № РД-6-321/22.07.2022 г. на директора 

на ИИНЧ-БАН проф.д-р Й. Зографова 

 

 

 

1. Кратки биографични данни за кандидата. 

 

Гл.ас.д-р Н. Цеков е завършил география в СУ „Св. Кл. Охридски“ /1981 г./ и е доктор по 

специалност „Статистика и демография“ /2018г./. Работил е за кратко като учител и в 

Института по география към БАН в продължение на 10 години. По-голямата част от 

професионалната му кариера се осъществява в Демографския институт на БАН, по-късно 

ЦИН и понастоящем Департамент „Демография“ към Институт за изследване на 

населението и човека при БАН. Участвал е като основен изпълнител и член на 

изследователски екипи в 8 проекта. Има една специализация в Карловия универстите в 

Прага /1996 г./, както и дългогодишен журналистически опит като извънщатен сътрудник 

на българската редакция на Дойче веле. Владее на добро ниво руски и английски, както и 

има умения за работа с технически продукти. 

 

 

 
2. Необходими документи за конкурса и наукометрични характеристики на 

представената научна продукция  

За участието в обявения конкурс за академичната длъжност „доцент“ кандидатът представя всички 

необходими документи и материали /12/. Научната продукция на кандидата включва 5 

монографии, от които две самостоятелни монографии, две монографии в съавторство и един 

сборник, в който той е автор на отделна глава. Представени са 6 студии, една от които на 

английски език, и 25 статии, от които 7 на английски и френски език. Има 1 публикация в 

международно реферирано списание. По-голяма част от публикациите са в сп. Население и по-

малка част са публикувани в други списания като сп. Проблеми на географията, Papers of BAS и 

др. Кандидатът представя и 3 статии в научни сборници от конференции. Цитиранията на негови 

публикации в международни реферирани бази данни са 5, цитиранията в национални издания – 25 

и 1 - в дисертация.  Съгласно представената от кандидата Справка за изпълнение на минималните 



изисквания на БАН за заемане на академичната длъжност „доцент“ по Показател А кандидатът 

има 50 т. от необходимите 50 т., по показател В – 100 т. от необходимите 100 т., по показател Г /4-

10/ - 270 т. от необходимите 220 т. и по показател Д /11-13/ - 100 т. от необходимите 60 т. 

Кандидатът не само покрива, но и надхвърля посочения лимит от точки за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

3. Оценка на основните приноси и цялостната научна продукция на кандидата. 

Научната продукция на кандидата е в областта на регионалната демография с фокус върху 

депопулацията и застаряването на населението в регионален аспект, по общини и в разрез село-

град, връзката между демографските структури и процеси и човешкия капитал в регионален 

аспект, както и приложения на статистически методи за анализ в областта на регионалната 

демография и география на населението и селищата. В тази рамка се очертават и конкретните 

тематични акценти, систематизирани от кандидата в Авторската справка за оригиналните научни 

приноси. Като стъпвам на тези акценти, ще представя основни научни достижения на кандидата: 

А. В областта на депопулацията и трудовите ресурси в регионоален аспект 

В монографичния труд  „Регионални профили на демографската промяна в България през 

първите две десетилетия на ХХI век“. Изд. „Велес Консулт“ /2022/ се обосновава 

синергичната връзка между депопулацията, демографското остаряване и редукцията на 

трудовите ресурси по региони, общини и селища. Коефициенти на корелация и детерминация 

измерват силата на тези връзки. Изключително важни за демографската диагноза на страната 

са направените изводи, че демографското остаряване е по-осезаемо на ниво община, 

отколкото в национален план, че 20-кратно намалява броят на общините със слабо застаряло 

население на фона на рязкото увеличение на общините със свръхзастаряло население за 

последните 2 десетилетия, че продължава процесът на по-бързо остаряване в селата в 

сравнение с градовете, че нарастват дисбалансите в темповете на развитие на селските селища 

и аграрните райони за сметка на концентрирането на население в няколко големи градове и 

областни центрове, че демографското остаряване протича по-слабо в регионите със 

значително присъствие на малцинствени общности, особено от ромския етнос, че 

пространствените диспропорции в трудовите ресурси допринасят за големите социални 

неравенства в страната. Приносен характер имат и очертаните в динамичен аспект (2001-2019) 

процеси на депопулация, трендове за изравняване на скоростта на застаряването в градове и 

села, за разпада на селската селищна мрежа и за т.нар. демографски пустини /общини, в които 

есетственият и миграционният прираст е трайно негативен за периода/, най-засегнати от което 

са районите в Северозападна България, Предбалкана и Странджа-Сакар, както и извода, че в 

95% от общините има силно стеснен или депопулационен режим на възпроизводство на 

населението и на трудовите ресурси. 

Към научните приноси се отнася типологизацията на общините по метода на Дж. Уеб в 8 

групи на основата на показатели за възрастовата структура, естествения и механичния прираст 

и др . като се доказва водещата роля на позитивното миграционно салдо за възпроизводството 

на трудовите ресурси. Допълващи регионалните профили на демографските процеси са и 

направените от кандидата типологии на общините по коефициент на демографско заместване, 

съотношение активно-неактивно население. Разгледани са и ефектът на увеличаващата се 

пенсионна възраст относно  забавяне на намаляването на трудовите ресурси, минималния 



позитивен ефект на базисния демографски дивидент и по-силния ефект на втория 

демографски дивидент. Оригинален характер имат и изводите за равнищата на териториална 

диференциация на общините в България и изведените 5 таксони на общини според 

благоприятност на условията за възпроизводство и формиране на човешкия капитал. 

Оценката,  направена по метода на Хелвиг, включва 26 демографски и социално-

икономически индикатори и измерване на тяхната тежест.  

В други публикации от Списъка с публикации (№ 2, 4, 9, 10,11, 23, 25, 26, 29, 36 и 37) се 

разглеждат аспекти на влиянието на демографските структури и процеси върху условията за 

възпроизводство на населението и трудовите ресурси в пространствен аспект от средата на 

миналия век до наши дни. 

 

Б. В областта на селската депопулация 

Това са публикации № 2, 3, 6, 7,8, 14, 15, 18, 24, 26,28, 29 от Списъка с публикации. Тук 

като синтезираща авторовите търсения и изводи ще отбележа монографията „Селската 

депопулация в България и Европа след 1945 г.“ Изд. „Велес Консулт“ /2018/, която е на 

основата на дисертационното изследване на кандидата. Интересни са авторовите изводи за 

динамиката на обезлюдяването на българското село като закономерен процес на 

индустриализацията и урбанизацията в страната, сравнителният анализ с обезлюдяването 

на аграрните райони в други европейски страни, както и влиянието на насилствената 

колективизация на земята през 50-те г. в България за принудителното изселване и 

миграция в големите градове на част от българското население. Оригинален характер има 

авторовото изследване на „автентичната“ селска депопулация, която нивелира влиянието 

на преструктурирания /“селски градове“/, сливания, присъединявания на селски селища 

към градове и пр. от втората половина на 20-ти век. Изследвани са причините и 

последствията за ескалиране или забавяне темповете на селската депопулация, както и е 

направен опит за прогнозиране на намалението на селското население и темповете на 

разпад на селската селищна система до 2050 г. по общини. 

В. Приложение на статистически методи в регионалната демография 

Третата насока, очертана в Справката за научните приноси, се отнася до прилагането на 

статистически методи в регионалните демографски изследвания. Тук основно са посочени 

публикации от 80-те г., както и прилагане на многомерен статистически анализ, основан 

на еталона на развитие на Хелвиг, клъстерен анализ, оценка на потенциала на 

възпроизводство на възрастовата структура Ssa, корелации и пр. Според мен, тези методи 

са обосновани не само в посочените публикации, но и в монографиите и на тях стъпват 

направените класификации и изводи. 

Ще отбележа и важните практико-приложни насоки на научната продукция на кандидата – 

изграждане на единна информационна база за демографското и социално-икономическото 

състояние на всички общини в България, която да послужи за разработването на стратегии 

за развитие на общинско ниво. Практическите насоки биха могли да бъдат с още по-

голяма конкретност с оглед на базисната роля на липсващата информация – за 



прогнозиране на всички основни дейности на ниво община – заетост, здравни, 

образователни, социални услуги и пр.   

С оглед на бъдещите насоки в работата на кандидата бих препоръчала засилване на 

международната дейност чрез включване на д-р Н. Цеков в проекти и научни мрежи и 

повече публикации с импакт фактор. Към регионалните профили в демографската картина 

на България определено има научен интерес извън България и експертните знания на 

кандидата ще бъдат важен принос в развитието на регионалната демография в 

международен план. 

 

Заключение: Научната продукция на гл. ас. д-р Николай Цеков като обем покрива и 

надскача минималните изисквания за академичната длъжност „доцент“. Кандидатът има 

собствени оригинални приноси в изследванията и е авторитетен експерт в областта на 

регионалната демография. Гласувам убедено ЗА присъждането на академичната длъжност 

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

професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Статистика и 

демография“ (Регионална демография – съвременни регионални профили на 

демографската промяна в България). 

 

5.09.2022 г. 

София 


