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  Вх. № ЧР-01-215/25.06.2018 г. 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

От: проф. д.ик.н. Пенка Иванова Найденова 

Научна специалност 05.02.06. Статистика и демография  

 

Относно: конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография – 

Миграция на населението, тематична област: „Демографски последици от 

миграционния натиск върху България“), обявен в Държавен вестник бр. 25 от 

20.03.2018 г. 

Сведения за конкурса: Обявен е за потребностите на секция „Възпроизводствени 

процеси и структури на населението“ към Института за изследване на населението и 

човека при БАН съгласно Решение на Научния съвет на института – Протокол № 

4/01.03.2018 г.,(т.3). 

Участвам в научното жури на конкурса съгласно заповед на Директора на ИИНЧ-БАН 

– № РД-6-126 / 27.04.2018 г. 

Кандидатстване в конкурса: Като участник в конкурса се явява един кандидат – д-р 

Спас Ангелов Ташев с редовно представени изискуеми документи в определения срок. 

Сведения за кандидата в конкурса: д-р Спас Ангелов Ташев е гл. ас. в секция 

„Възпроизводствени процеси и структури на населението“ – към Института за 

изследване на населението и човека при БАН при сполучливо завършена докторантура 

(2015 г.) и придобито образователно и научно равнище в областта на демографията, 

тема на дисертационният му труд е „Имиграционна политика и демографски 

перспективи на България“. 

Д-р Спас Ташев проявява очертан научно-изследователски интерес към 

външномиграционните процеси, тяхното съвременно проявление в развитието на 

България – по местоположение и като член на ЕС в съответствие с миграционно 

въздействащите ѝ страни. Широкият поглед върху проблемите след придобиване на 

висше образование в Тракийския университет, Стара Загора, 1994 г. с магистърска 
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степен и придобиване на друга такава по МИО в УНСС, 2000 г., както и знания от 

курсове по статистика, демография, дипломация и няколко чужди езика, 2001-2012 г., 

идва и от активната му работа в обществено-политически, административни, 

консултативни дейности на управленско-политическо равнище, изяви на 

журналистическо равнище. В популяризаторските му публикации, от 1994-2018 г., не 

по-малко от стотина, заедно с докладите му на конференции проличават постепенно 

оформящите се насоки и началото на изследователска аналитичност, довеждащи го до 

очертан научен интерес и следване на докторантура, 2011-2015 г. в ИИНЧ-БАН. 

Оценка на научноизследователската дейност на кандидата 

Във връзка с придобиването на академичната длъжност „доцент“, което означава 

удовлетворяване на изискванията за тази длъжност в научната ѝ пространственост, за 

кандидата д-р Спас Ташев може да се съди, освен от научно-изследователските и от 

популярните му публикации поради два основни признака: 

─ Те придават широка обществена гласност на проблемите и едновременно са от 

интерес за компетентните органи и управленско политически функционери, отговорни 

за демографската политика 

─ Съобщават се научни изводи, резултат от наблюдения и изследователската 

работа. Така постепенно се проявяват в завършен вид теоретичните виждания и се 

обосновават от автора действени мерки спрямо съвременната миграционна криза, от 

непосредствен ответен интерес за правителствените органи. Кандидатът д-р Спас 

Ташев потвърждава значението на изследователите в обществения живот за реалното 

развитие на научните знания в резултат на пряката връзка с действителността и 

емпиричната осведоменост и анализ. 

Освен оценката на научноизследователската дейност от публикациите на 

кандидата и на резултатите от обществената и журналистическата дейност, тук за него 

се взема предвид и участието му в проекти с национално и от ЕС финансиране. 

Особено място имат заключенията му в оценъчно прогностичните проекти на 

ИИНЧ при БАН, 2015 и 2018 г. по управленска поръчка, засягащи проблемите на 

миграционните външни движения с вътрешни прояви, влияещи върху развитието и 

социално-възпроизводствения живот на общностите. 

Отделянето на строго научни резултати от огромния брой трудове, от които 

много публицистични, но с елементи на научно-изследователски характер или научни, 
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но с журналистическа обвивка е твърде условно. Представените от кандидата научни 

публикации (вън от публикуваните, свързани с докторантурата му) не са лишени нито 

от публицистичен тон, нито от научни доказателства (публикация 11-та от списъка, 

също 5, или 20, представена 2 пъти на два езика или в няколко публикации). Тези 

публикации отделно са разместени по групи в зависимост от вида на приноса, който 

според преценката на автора се изтъква, макар че на места за приноси се приемат теми 

или обекти на анализ, именно в смесения облик и стил на публикациите. 

Същественото, което проличава и доказва обективността на приносите, зародени 

при непрекъснатото обществено участие на кандидата е времевият вертикал, в който се 

формират и утвърждават категорийно и статистически. Той дълго наблюдава 

миграционните събития в териториални посоки, мащаб, по произход и цели, по 

общности и проблеми. Започва с българската диаспора, етническите ѝ проблеми в 

съседни държави, демографските деформации в края на ХХ в., стига до времето на 

засилените емиграционни движения от близкоизточните страни до Пакистан и черна 

Африка, до бежанската криза и миграционните маршрути до 2010-2016 г. с проявите на 

двустранен натиск. Четвъртвековното наблюдение на миграционни събития надрастват 

началните обобщения на автора за естеството и причините им в категории, моделни 

схеми и решения. Така разработваните проблеми се разширяват и уточняват в процеса 

на събитията и израстват в научни обобщения. Процесът е отразен в последната му, 

хабилитационна публикация, като сбор и доразвитие на казаното и премисляното от 

други автори и резултат от собствени изследвания и обобщения. Преди нея следва да се 

спомене за общото виждане на кандидата за демографското състояние на страната. 

Издадената от Valsash публицистична книга на английски език – 

„Демографската катастрофа в България“, съдържа сдържан аналитичен и верен профил 

на българските обезлюдяващи се селища, етническия им състав, среда, както и на 

общия тренд на все по-силен спад на естествения и механичния прираст в страната 

(представен от К. Костадинов, завършва с обобщение от Спас Ташев в раздел 7, с. 81-

94). Сполучливото напомняне за Великото преселение на народите въвежда в 

историческите щрихи на формиране на етническия състав на България, промяната на 

демографско поведение на общностите до наши дни и ролята на външната миграция за 

проявите на катастрофални последици в демографското развитие. Анализът на 

кандидата е конкретен и показателен, водещ до критично отношение към 

неадекватността на мерките в демографската политика, с акцент върху миграционните. 

Това придава действен характер на изследванията на автора в опита проблемът да се 
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популяризира и осъзнание като научноизследователски, вложен в трайна и 

оздравителна държавна политика за населението (population policy като международен 

термин). 

Тази преценка е проблясващата линия в последната му хабилитационна 

публикация „Миграционният натиск върху България 2008-2017 г. Проявление и 

последици“, която го представя като автор на научно изследване с изявен нерв в 

преценката на съвременни събития, нетърпящи отлагане на действия или демографско 

безразличие и неразбирателство в средата на ЕС и континента. Книгата може да бъде 

преценявана и възползвана от различни аспекти – теоретико-философско и историческо 

виждане, методологически подстъп и решения, емпирично проучване, идейно 

политическа нагласа, отношение към формиране на политиките, разпространение на 

знания и ориентация в събитията. Огромният кръг от аспекти произтичат от научно-

изследователския и съвременния публицистичен характер на книгата, в обстановката на 

разнообразни мнения (идейно-политически, междудържавни и междурайонни, научно-

изследователски и граждански или на обекти и субекти на събитието демографски 

натиск). То насища атмосферата в глобален, регионален (континентален), държавен 

мащаб и е съдба за милиони хора и много страни, чак до виждането на проява на нов 

демографски преход.  

Тук преценката на книгата е съобразена с условието да отговаря на изискванията 

за придобиване чрез конкурсно участие на академичното звание „доцент“. 

Общо книгата има научноизследователски и популяризаторски характер, 

последният изразен особено силно в гл. втора и трета. Това я прави предназначена за 

много среди и по много страни от административната, отбранителната, 

дипломатическата, управленско-политическата, обществената дейност до 

образованието и икономическите дейности с пазара на труда. 

Самото изтъкване на проблемите и примерите за България (във втора глава и 

трета донякъде) не я правят централен обект на изследването. То има по-широк спектър 

и обект от интерес на много страни, сред който е България и това е естествено и 

оправдано, като се има предвид, че се коментира ново явление в миграционното 

движение, което става в момента на описанието и засяга страната като действена част 

от ЕС и Европа въобще. В този контекст книгата е от голям интерес, защото е 

навременна и отразява пулса на фактически сега протичащи процеси на локализиране и 

премествания на натиска, което изисква общоевропейско възприемане и решение на 
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проблемите. В този смисъл разглеждането на проблематиката не може да става по 

глави, а по две направления вместени различно в тях – като научно изследователско с 

теоретични и методологични аспекти и емпирични доказателства и тестиране и 

емпиричен анализ и събитийна интерпретация, за натиска у нас в сложната среда и 

между страни с две противоположни степени на икономическо развитие и интереси, 

заедно с транзитния характер на емиграционните потоци у нас в резултат на натиска. 

Практико-приложните изводи и препоръки на автора са от интерес, защото са 

подкрепени от убедителна собствена концепция на автора за натиска и то с теоретико-

методологични аргументи и достоверен емпиричен анализ заедно с личния му опит в 

работа с емигранти, чужденци в страната ни и като специалист в други страни. 

Теоретико-аналитичните изследователски възможности на автора проличават 

много добре от изложението в гл. първа на въпросната публикация. Впечатляваща е 

логическата последователност в прегледа на развитието на теоретичните концепции за 

миграционния натиск, критичния му преглед върху от пораждането до съвременното 

им равнище, отразено в последователните изследвания на почти всички външни, а и 

наши автори и институции до надграждане на определението с негова дефиниция. 

Словесната интерпретация е придружена с формално-аналитични характеристики и 

третиране на основните показатели за мащаба и вижданията за измерване на 

потенциалната миграция и миграционния потенциал и техните фазови прояви в 

емигрантския и имигрантския натиск. Така авторът последователно изгражда 

собствената си концепция за многофакторно характеризиране на процеса (а не на 

фактите) на натиска и формиране на интегриран модел. Този модел логично отразява 

въздействията върху формирането и последователното проявление на категориите 

мигранти, достигащи фактическо равнище, преживяло демографския натиск. 

Динамичния характер и многофакторното му обвързване не пропускат повъзрастовата 

диференция, с което подсказват и параметри на мигрантите, свързани със социална, 

образователна, родителска и т.н. характеристика. Отежняването на модела с тях 

безспорно води до по-големи трудности на операционализирането му, на които авторът 

не се спира. 

В емпиричния анализ за страната и другите страни на произход се прави 

сравнение по агрегирани показатели, по резултатите от които авторът съди и за 

перспективите на процеса. Достигнатото до тук е много, обективно и актуално като 

първо цялостно обобщение на процеса, засягащ страната като член на ЕС с погранична 
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отговорност във възникнала вълна на повременно и териториално разместване на 

миграционния натиск върху Европа. 

Книгата се вмества в рамките на монографично изследване. Засяга в поредност, 

макар и не еднакво по задълбоченост теоретичните, методологичните и емпиричните 

аспекти на добре дефиниран обект на изследване със средствата на приложната 

статистика и третиране на миграционния натиск като специфична проява на 

физическото движение на населението в смисъла на теорията на демографията. 

Постановките и решенията в научното изследване показват все по-очертаващото 

се развитие на кандидата като изследовател с утвърждаваща се специализация в 

областта на статистическия емпиричен анализ и търсене на закономерност в 

демографския тренд в сравнение с равнището му в периода на докторантското 

обучение. Положителна страна е, че по същество той продължава изследванията си в 

определената през годините насока – миграционните процеси, главно външната 

миграция, като отбелязва успех не само в специфизирането им, а и в теоретичната им 

обосноваване и измерване. Характерна и похвална черта е, че в тях винаги трепти 

чувството на вълнуващ се изследовател и практик на дейности в областта на външната 

емиграция. Като съпричастник и анализатор на съвременни събития той винаги има 

отношение към управленските дейности и формирането на адекватни политики и мерки 

спрямо бъдещия икономически и демографски растеж на страната, обвързано с 

външномиграционното салдо по размер, състав и качество.  

Като изследовател на миграционния (по-скоро на външноемиграционния натиск) 

той е пръв между нашите изследователи със съвременното обхватно изследване по тази 

тема. Историческото проследяване на възникването ѝ, оценката на постигнатото от 

наши и чужди (външни автори) или практики в отделни страни и международни 

организации правят решенията му по-обективни и премерени. 

Разглеждането на проблематиката у нас на фона на глобалните, регионални и 

държавни параметри, дори някъде непълно, засилва достоверността на заключенията, 

които могат да се допълнят с цялостна постановка за демографския преход. 

С научно изследователските си публикации и работа кандидатът в конкурса за 

„доцент“ показва зрялост и постоянство в усвояването на знания и търсене на 

собствени решения. 
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Допуснатите слабости в изложението на проблематиката са израз на 

непрекъснато търсене и влияние на действащите събития. Те са обясними, както и 

отстраними, и не пречат за открояване на научните и практико-приложни приноси в 

изследванията на кандидата. 

Научни приноси 

1. Теоретичен аспект 

Разработена концепция и дефиниране на двустранния миграционен натиск в 

съвременни условия при надграждане на досегашните категории и отпадане на 

ограничителните им рамки, проявени под влияние само на икономическите, трудовите 

теории или на демографията. Многофакторните ситуационни оценки и прогнози се 

приемат за предмет на модел с причинна обусловеност и фази на миграционния процес, 

в който се поражда натискът на трите равнища на развитието. 

2. Методологичен аспект 

─ Възприет аналитичен подход, осигуряващ обосновката на собствени виждания 

и концепции и подобрения на създадени от други автори, но изоставащи при смяна на 

условията в непосредствената действителност. Състои се от теоретично историко-

аналитично проследяване на последователно надграждани теоретично утвърдени 

концепции (създадени от представители на автори и институции) със съответните им 

формално-аналитични характеристики. Критичният анализ за адаптивността и пълнота 

на дефинициите им при съвременни условия и събития подготвя собствени решения за 

закономерностите и връзките, с които ориентира формулирането на адекватни 

политики по избрания в изследването обект и процес от една или няколко 

взаимосвързани системи. 

─ Въведен метод за оценка на ефективността на предприеманите мерки за 

посрещане на случаите на мигрантския натиск, предполагащ създаване на единен 

регистър на факторите при миграционния риск. 

Практико-приложни приноси 

 ─ Класификация на административно разграничените категории мигранти в 

обстановката на назрял миграционен потенциал и натиск – от непосредствена полза за 

действащите институции и законови разпоредби при утвърждаване на релевантно 

отношение и експедитивност на решенията спрямо тях. 
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 ─ Стратегическа преценка на транзитната миграция и защитните мерки с 

препоръки на национално равнище и адресираност до компетентните институции на 

ЕС. 

 ─ Разработени аналитични показатели за реализирания и перспективен тренд на 

миграционно поведение и натиск и за непосредствени ситуационни прояви от интерес 

за управлението и компетентните органи за миграционните политики и мерки. 

 ─ Опитът на кандидата като функционер на компетентни органи, изследовател и 

участник в емпирични наблюдения обясняват своеобразния приложим принос с 

проявен интерес от управленско равнище – проект за оперативен контрол и известяване 

в реално време за възникване на миграционен риск и нелегална имиграция, незаконно 

преминаване на нашите граници и трасетата на придвижване. 

 Критични бележки и препоръки 

 Оценката на двустранния миграционен натиск е правилна. Вярно е, че трябва да 

се очакват нови прояви на натиск, поради което наблюденията трябва да продължат, а 

оценките да се разширят. Обхватът на показателите все още е ограничен в 

изследванията на кандидата, те не са задоволително обвързани в прогнозните 

хоризонти и ретроспективно по нива и взаимодействие на факторите. Идентификацията 

на последните трябва да се прецизира, заедно с изясняване на съдържателната и 

познавателната им същност. Авторът допуска неточност в определението на БВП и 

неговите възможности. Не отчита, че стойността му по паритет на покупателна 

способност обикновено е надценена за развиващите страни, явяващи се такива и като 

страни на произход, имащи отношение със страната ни, която е приемник на техни 

емигранти. Сравненията по демографско натоварване или икономическо равнище (БВП 

на човек) не са довършени. Те са показателни само ако се имат предвид индексите с 

постоянен, а не само с променлив състав, съответно структурните изменения по 

определени признаци и следва да се продължат и подобрят аналитично при по-

нататъшни изследвания. 

 Достигането в изследванията до динамичен модел на миграционния процес и 

натиск е успех в представянето на връзките между категориите и признаците, но той 

следва да се операционализира, иначе остава вън от оперативната дейност и 

емпиричния анализ. 
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 Авторът ограничава емпиричния анализ, не използва задоволително 

елементарните формули и показатели, разгледани в теоретико-аналитичната част на 

хабилитационния труд. Той ползва в сравнителния анализ готови показатели, 

неизравнени винаги по време и методология. В по-нататъшните изследвания някои 

опити за решение на трудностите в това отношение могат да се направят, особено като 

се има предвид успехът на автора в постановката на натиска върху България в 

контекста на регионалните интереси и отговорност на страната като член на ЕС. 

 Широкият обхват на изследването добре се третира като обосновка на случаите 

на натиск върху България и позволява достигнатата теоретична аналитичност. Именно 

затова заглавието не бива да дава представа за ограниченост на темата. Тя се отнася до 

демографския натиск (задоволително изяснен теоретично, формално-аналитично и 

идейно политически) и въздействието му върху България (неговите прояви и 

проблеми). 

 Авторът показва данни за успешен публицист с редица издания и жив интерес 

към политиките и дейностите на компетентните органи в управлението на външната 

миграция у нас. Популяризирането на демографските миграционни събития и проблеми 

е негова обществена заслуга. Очистване на журналистически текстове от втората 

половина на тази книга обаче би повишило академичната ѝ представителност. 

 Заключение 

 Изследванията на кандидата в настоящия конкурс гл. ас. д-р Спас Ангелов 

Ташев върху демографските закономерности, свързани главно със съвременните 

прояви на миграционния процес и натиск при коректно използване на приложната 

статистика показват достигане на приноси при възможностите му за последователно 

натрупване на знания и оформяне на собствени възгледи в полза за науката, 

практическите дейности и демографската политика. 

 Считам, че той отговаря на изискванията за придобиване на академичната 

длъжност „доцент“ и заслужава удостояването му с нея.  

 

25.06.2018 г.     Рецензент: 

      /Проф. д.ик.н. Пенка Иванова Найденова/ 


