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С Т А Н О В И Щ Е 

на проф. д-р Румен Христов Янков –  

член на научното жури в конкурс за Доцент, 

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

Професионално направление 3.8 Икономика (Статистика и демография – 

Миграция на населението), 

обявен от ИИНЧ при БАН (ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г.) 

 

 

 

Данни за конкурса 

Становището оценява научната дейност и трудовете на единствения 

участник в конкурса гл. ас. д-р Спас Ангелов Ташев в съответствие със 

ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за заемане на академични 

длъжности в ИИНЧ-БАН. Тематична област в представената документация 

е „Демографски последици от миграционния натиск върху България“. 

Академичната длъжност е за нуждите на секция „Възпроизводствени 

процеси и структури на населението” на Департамента по демография. 

 

Данни за кандидата 

Спас Ангелов Ташев е роден на 24. 02. 1967 г. във гр. Пещера. 

Магистър е на Тракийски университет (1994 г.) и УНСС (2000 г.). 

Квалификацията му се допълва от няколко езикови курса, както и курсове 

по дипломация, бежанско право и по статистика и демография. 

Кандидатът е работил като редактор във вестник, в Държавната 

агенция за българите в чужбина, в Националния исторически музей, като 

директор на Културно-информационния център на Р. България в Скопие, 

съветник и експерт в Министерския съвет, Европейския парламент и 

Народното събрание. През март 2013 г. постъпва като асистент в ИИНЧ 



при БАН, където, през 2015 г., защитава дисертационнен труд 

„Имиграционната политика и демографските перспективи на България“ и 

получава образователна и научна степен доктор. 

Наред с научноизследователската си работа, която е обект на оценка, 

Спас Ташев има активна публицистична дейност (посочени общо над 50 

публикации) и обществена дейност, за която е отличен у нас, и в чужбина. 

 

Научна продукция и научни приноси на кандидата 

Научната продукция на кандидата показва трайни 

научноизследователски интереси в областта на международните миграции, 

диаспората, миграционната политика и демографското развитие. 

В настоящия конкурс гл. ас. д-р Спас Ташев участва с 26 научни 

публикации, които не повтарят представените за придобиване на степен 

„доктор“. Сред тях са новоизлязлата монография „Миграционният натиск 

върху България 2008 – 2017. Проявление и последици“, 3 студии и 23 

статии в научни списания и сборници. Три от публикациите са на 

английски език, една е в съавторство. Публикациите показват значимо 

научно присъствие на кандидата в упоменатите изследователски области. 

Монографията „Миграционният натиск върху България 2008 – 2017. 

Проявление и последици“ (2018 г., 235 с.) е по същество хабилитационния 

труд на Спас Ташев. Изследването включва три части. Последователно са 

разкрити същността на миграционния натиск и подходите към неговото 

изучаване, актуалните аспекти на миграционния натиск върху България, 

потенциалните ефекти, вкл. демографски, от миграционния натиск върху 

Европа и България, съотв., политиките за неговото регулиране. 

Изследователският труд на кандидата се основава на т.нар. 

интердисциплинарна методология на изследване на международните 

миграции. Изяснени са характера и силата на миграционния натиск върху 

България и се прогнозира миграционния потенциал на държавите на 



произход като база за развитието на процеса. Специално внимание е 

обърнато на типологизирането на натиска и значението на транзитната 

миграция. 

В тази тематична област са повечето от статиите и студиите на 

кандидата. Основна част от научната продукция на Спас Ташев запълва 

сравнително слабо проучена у нас изследователска територия, 

изключително актуализирана от миграционната криза през последните 

години. 

Приемам представената автосправка на основните приноси. 

Теоретико-методологически приноси съдържат някои предложени от 

автора дефиниции, адаптирането на миграционните модели към 

реалностите на съвременния миграционен натиск, изследователските тези 

за ролята на демографските процеси, миграционния риск и факторното 

влияние. Спас Ташев доразвива изследванията на миграционните 

маршрути. Методически принос е предложения индекс на годишна 

натовареност във функционирането им. Количествените методи 

разширяват научноемпиричното познание за международните миграции, 

което е предпоставка за разкриване на закономерностите в динамиката им. 

Самостоятелен приносен характер имат анализите на демографските и 

социалните характеристики на миграционните потоци. 

Втора област на научноизследователски принос оформят 

публикациите (номера 19, 20, 21 и 22, в приложения списък), свързани с 

демографското състояние, миграциите и в частност, депортацията на 

евреите от временно администрираните от България територии по време на 

Втората световна война. 

Десет от научните публикации на Спас Ташев са цитирани 20 пъти в 

наши и чужди научни издания. Авторът е известен и компетентен сред 

изследователите на миграционните процеси – съвременни и исторически, и 

демографската политика. 



Към научно-приложните приноси на кандидата отнасям също 

разработения и представен пред държавните органи идеен проект за 

известяване и оперативен контрол на миграционната заплаха и нелегалната 

имиграция в България, участието в проект за единна стратегия за трайно 

завръщане в страната на българи, живеещи в чужбина, в актуализацията на 

Стратегията за демографско развитие, авторството на Националния доклад 

за България „Нелегалната трудова заетост на граждани на трети страни“, и 

др. 

Научните резултати от работата на Спас Ташев могат да намерят 

приложение в идентификацията на миграционните заплахи, за изясняване 

на отношението им към различни аспекти на сигурността на страната и 

общността, ролята на съседни страни, и при планирането и изграждането 

на миграционна политика във връзка с демографската политика на 

България. Те имат съществен принос и за изясняване на възможностите 

при предоставяне на българско гражданство и очакванията на/към 

българските общности зад граница (публ. 17, 23-26). 

Обемът, съдържанието и качеството на представената научна 

продукция на гл. ас. д-р Спас Ташев дават основание за оценката му като 

задълбочен и ползотворен изследовател. Смятам за доказани посочените 

научноизследователските и научно-приложните приносите на кандидата. 

 

Заключение 

Колегиално познавам Спас Ташев от публикациите и работата му по 

защита на десертационен труд. Те, както и приложената цялостна 

документация, показват изграждането на ерудиран учен и практик с 

впечатляващ опит.  

Научноизследователската дейност и постигнатите резултати от гл. ас. 

д-р Спас Ташев отговарят напълно на нормативните изисквания за заемане 



на академичната длъжност „Доцент”, съдържащи се в ЗРАСРБ и 

произтичащите от него правилници. 

Гореизложеното ми дава основание да гласувам убедено с „Да“ за 

избирането на Спас Ангелов Ташев за „Доцент” в Професионално 

направление 3.8 Икономика (Статистика и демография – Миграция на 

населението) и призовавам останалите членове на уважаемото научно 

жури да подкрепят кандидатурата. 

 

 

.......................................... 

(проф. д-р Румен Янков) 

 

ВТ, ВТУ 

26. 06. 2018 г.  

 

 


