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Вх. № ЧР-03-154/12.09.2022 г.  

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

на доц. д-р Венцислав Мучинов, 

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), обявен от Института за изследване на населението и човека при БАН – 

София (Държавен вестник, бр. 42 от 07.06.2022 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.  

Николай Цеков е завършил Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ през 1981 г. и от 1982 до 1991 г. работи като специалист-географ в 

Географския институт при БАН. От 1991 г. до сега Н. Цеков работи в Института по 

демография при БАН и неговите приемници – Център за изследване на населението при 

БАН и Департамент „Демография“ на Институт за изследване на населението и човека 

при БАН. През 2018 г. той успешно защитава дисертация на тема: „Селската 

депопулация в България през периода 1946–2011 г.” и придобива образователната и 

научна степен „доктор“ по Статистика и демография. Научната му продукция до 

момента включва 5 монографии (от тях две самостоятелни), 6 студии и 29 статии на 

български, английски и френски език. Една от публикациите е в международно 

реферирано издание.  

За целите на настоящия конкурс Н. Цеков представя хабилитационен труд на 

тема: „Регионални профили на демографската промяна в България в началото на ХХI 
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век“, издаден като монография от Издателство „Велес Консулт“ през 2022 г. 

Представеният труд в обем от 331 страници е посветен на актуален и научно значим 

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

разкриване на хода, проявленията, проекциите и последствията от демографската 

промяна в България върху условията за възпроизводство на населението, трудовите 

ресурси и човешкия капитал на общините в страната.  

Структурирането на текста на монографията в пет тематично обособени глави е 

удачно и е съобразено с формулираните цели и изследователски задачи. На базата на 

обработените масиви с разнообразна статистическа информация за българските 

общини за периода 2001–2020 г. в труда са анализирани и представени ключови 

параметри на взаимовръзката (в общ и пространствен аспект) между процесите на 

обезлюдяване и на демографско остаряване. Авторът стига до извода, че демографското 

остаряване и депопулацията са доминантните демографски фактори в процеса на 

влошаване на условията за възпроизводство на трудовите ресурси на национално и 

регионално равнище.  

Сред научните приноси на изследването се нареждат: изясняване на 

достигнатата степен на застаряване на населението и трудовите ресурси по региони 

през първите две десетилетия на XXI в.; разграничаване на отделните фази на 

депопулация и на регионалните типове демографска ситуация по общини и 

формираните от тях ареали; класификация на общините в България в пет групи според 

степента на благоприятност на условията за възпроизводство на трудовите им ресурси 

и за формиране или разпад на регионалния човешки капитал; и др.  

На базата на получените резултати от изследването 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. Препоръчва се 

разработването на общински стратегии за развитието на населението и регионалния 

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

това отношение показатели. Всичко това показва, че освен научни приноси, 

представеният хабилитационен труд има и важно практико-приложно значение, тъй 

като направените от Н. Цеков предложения и препоръки биха могли да подпомогнат 

усилията на  българските държавни институции за справяне с едни от най-острите 

демографски проблеми в страната. Трябва да се отбележи, че освен в хабилитационния 

труд, проблемите във връзка с комбинираното въздействие на обезлюдяването и 
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застаряването върху възпроизводството на трудовите ресурси и формирането на 

регионалния човешки капитал в България, се разглеждат и в редица други статии и 

студии на автора.  

Сред приоритетните направления в научно-изследователската работа на Н. 

Цеков се нареждат проблемите на селските области в България и най-вече спецификата 

и причините за разгръщането на селската депопулация в страната. Именно в тази 

проблемна област е дисертационния труд на кандидата „Селската депопулация в 

България през периода 1946–2011 г.“, защитен през 2018 г. и издаден през същата 

година като монография от Издателство „Велес Консулт“. Както в тази монография, 

така и в редица предишни публикации на автора, се изследва ролята на насилствената 

колективизация след 1944 г. за зараждането на многолюдни изселнически потоци от 

селата към градовете. Приносен момент в методологично отношение представлява 

въвеждането в научно обръщение на понятието „автентична“ селска депопулация, 

посредством използването на което авторът изчислява действителните темпове на 

обезлюдяване на селските райони в България.  

Друга насока в научната дейност на Н. Цеков е работата над публикации, 

свързани с прилагането на статистически методи в географските и регионално-

демографските изследвания върху проблемите на демографското развитие на България 

в пространствен аспект.  

Трябва да се отчете, че по време на работата си в ИИНЧ и предхождащите го 

структури Н. Цеков е взел участие в редица национални проекти и научни форуми. 

Кандидатът прилага и списък с 31 цитирания на негови научни публикации, някои от 

които са в международни издания и в издания, реферирани в международни бази 

данни. По този начин той не само напълно покрива, но и по някои показатели 

надхвърля минималните изисквания на БАН за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, приети в съответствие с чл. 2б, ал. 5 от Закона за развитие на академичния 

състав в Република България.  

Представената от Н. Цеков научна продукция и неговата цялостна 

изследователска дейност показват, че през годините той се утвърждава сред най-

добрите родни специалисти в областта на регионалната демография и като задълбочен 

изследовател на един от най-сериозните проблеми пред българската нация и 

държавност – обезлюдяването на селските райони на страната. Всичко това ми дава 

основание да заявя, че в качеството ми на член на Научното жури ще гласувам с „ДА“ 
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за заемане от гл. ас. д-р Николай Цветанов Цеков 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“ на 

Института за изследване на населението и човека при БАН.  

 

 

 

гр. София,  

11.09.2022 г.            доц. д-р Венцислав Мучинов 


