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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р ИРЕНА ЗАРЕВА, 

Институт за икономически изследвания при БАН, член на научно жури, определено с 

Протокол № 4/18.03. 2015 г. на Научния съвет на ИИНЧ при БАН и утвърдено със 

Заповед № РД-6-83 от 24.03.2015 г. на Директора на ИИНЧ при БАН 

за дисертационен труд на тема „ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОТО НАСЕЛЕНИЕ В 

БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА И ПРОГНОЗА (1985-2021 г.)” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

„Статистика и демография” 

с автор: АДРИАНА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА 

научен ръководител: доц. д-р Кремена Борисова-Маринова 

 

Дисертационният труд е с общ обем от 182 страници основен текст, съдържащ 

увод, три глави, заключение, списък на използвана литература, и 76 страници 

приложения. Той е посветен на актуален и значим проблем. Дисертацията има 

логически последователна структура. В увода коректно са представени актуалност на 

темата, обект и предмет, цел и задачи, теза, подходи, методи и ограничения на 

изследването. Първа глава е посветена на теоретико-методологичните основи на 

изследването. Тук авторът показва добро познаване на литературата и научните 

постижения в изследваната област, способност да осмисля и систематизира 

съществуващи научни тези, както и да откроява проблеми и да заема позиция. Във 

втора глава са направени демографска характеристика на икономически активното 

население в България и изследване на измененията в икономическата активност и 

заетостта за периода 1985-2011 г. по определени признаци. Идентифицирани са 

основни тенденции и фактори, обуславящи настъпилите промени. В трета глава е 

разработена средносрочна прогноза за потенциалното икономически активно население 

до 2021 г. В Заключението са обобщени получените резултати и направените изводи и 

са формулирани препоръки, в по-голяма степен за усъвършенстване на образователната 

система, но и за политиката за икономическо развитие на страната, които обаче не 

произтичат пряко от самото изследване.  

Адриана Христова има четири публикации по темата, представящи основни 

резултати от дисертационното изследване – три статии в специализирани издания (сп. 

”Население” и сп. „Статистика”) и един доклад на научна конференция с 

международно участие. 

Основни приноси на дисертационния труд: 
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1. Разработени са два логически модела на връзките между образователната 

структура на икономически активното население и факторите, обуславящи промените в 

нея, използвани като теоретична рамка по-нататък в изследването. 

2. Систематизирани са основни фактори, обуславящи промените в образователната 

структура на икономически активното население.  

3. Приложен е съществуващ метод за изследване на вариацията на равнището на 

икономическа активност по няколко признака.  

4. Направена е характеристика на основните тенденции на изменение на 

образователната структура на икономически активното население и са формулирани 

изводи.  

5. Разработена е средносрочна прогноза за потенциалното икономически активно 

население до 2021 г. по пол, възрастови групи и степен на образование.  

6. Формулирани са препоръки за усъвършенстване на образователната система и в 

известна степен за политиката за икономическо развитие на страната. 

Очертаните приноси имат качествата на обогатяване на знанието и приложение 

на съществуваща теория и методология за анализ на конкретни проблеми и процеси с 

формулирани изводи и препоръки за управленската практика. 

Към труда могат да се направят и някои препоръки, отнасящи се до 

необходимостта от прецизиране на изказа и направата на уточнения в текста (вкл. за 

продължителността на прогнозния период, формулировката на тезата, посочване на 

всички документи, на които има позоваване, по-голяма прецизност при 

интерпретацията на източниците и др.).  

Заключение 

Адриана Христова демонстрира теоретични знания и способност за 

самостоятелни научни изследвания. Тя е провела успешно самостоятелно научно 

проучване, като е определила съществуващи проблеми и е очертала възможни насоки 

за развитие на обекта на изследване. Дисертационният труд съдържа определени 

приноси в методологичен и практико-приложен план, отговаря на изискванията на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България и може да бъде 

оценен положително. Препоръчвам на Адриана Валентинова Христова да бъде 

присъдена научната и образователната степен „Доктор” по научна специалност 

„Статистика и демография”. 

05.05.2015 г.      

София        (доц. д-р Ирена Зарева) 


