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От 1991 г. започва своята професионална и трудова кариера в науч-

изследователския институти на Българската академия на науките (БАН), който е 

специализиран в изследвания за населението. Наименованието на тази специализирана 

институция се променя няколко пъти, но кандидатката по този конкурс остава вярна на 

своя избор и може би призвание – да изследва, анализира, моделира и прогнозира 

развитието на населението и неговото участие в икономиката . 

 От 1991 г е  научен сътрудник  в Института по демография при БАН, от 2007 г е 

доцент и научен секретар в същия институт, преобразуван в Център за изследване на 

населението (ЦИН)  при БАН, а преди това (2008 – 2010 г.) е избрана за  Научен секретар 

на ЦИН; член на Научния съвет; заместник-председател на НС на ЦИН; член на 

редакционната колегия на сп. „Население”. 

В периода 2011-2014 г. е ръководител ва департамента „Демография“ при 

Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) на БАН. Била е  Научен 

секретар и на ИИНЧ (2010-2011 г), член е на Научния съвет на института; член на 

редакционната колегия на сп. „Население”, понастоящем и негов главен редактор. 

Доцент д-р Кремена Борисова-Маринова от март 2014 г  и досега е Ръководител на 

секция „Икономическа и историческа демография“. От началото на 2016 г е и Председател 

на Общото събрание на учените в ИИНЧ. Ръководи конкретни планови и други 

изследователски теми, докторанти, участва активно в организирането и провеждането на 

редица научни форуми на ЦИНЧ и други. 

Научни и научно приложни изследвания и публикации 

 Общият брой на публикациите на доц. Кремена Борисова-Маринова е впечатляващ 

и достига над 100 броя. Включва 3 монографии, в т.ч. две от тях самостоятелни, 23 статии 

и студии, 9 доклада на научни конференции, в т.ч.  3 на международни, съставителство и 

редакция на 11 сборника, списания, бюлетини и брошури, 18 научно-приложни 

разработки, 24 експертни оценки и становища, 12 становища и рецензии. Шест от 

публикациите са на чужд език /английски/ 

Научната продукция след придобиване на академичната длъжност „доцент“ за 

периода 2008-2015 г., която е представена за участие в обявения конкурс за 

рецензиране, включва  13 научни публикации, от които 2 монографии, 6 бр. студии и 

статии, 5 бр. доклади публикувани  в сборник трудове от международни и национални 



научни конференции. Има една не по-малко значима област, която при доц. Борисова-

Маринова е особено значителна и добре откроена, а това е съставителство и научната 

редакция на много индивидуални и колективни научни публикациии – 11 бр. в сп. 

Население, в различни сборници с доклади от конференции и семинари, бюлетини, 

брошури и други от изпълнение на проекти, конференции и семинари. Наред с тях има и 12 

научно-приложни разработки, които включват становища и експертни мнения по 

национални и международни проекти, експертизи, прогнозни оценки и други, и още 24 бр. 

писмени експертни становища за държавни институции, както и 12 бр. писмени 

становища и рецензии за посочения период за присъждане на научни степени и звания, 

както и за монографични и други научни публикации. 

Почти половината от представените по конкурса научни публикации (6 бр.) са 

публикувани на английски език, съставител и научен редактор е и на две от английските 

версии на сп. Население, както и една от научно-приложните разработки, представена на 

научна конференция през 2015 г във Виена. 

Д-р Кремена Борисова-Маринова в по-ново време е един от големите изследователи 

на икономическата активност на населението – последователно и задълбочено тя 

изследва във времето развитието (анализ и прогнозиране)  на икономическата активност на 

населението, факторите и последиците, които това развитие поражда. Това е темата на 

нейната дисертация, както и на редица нейни изследвания и публикации по 

хабилитирането и за доцент. Те открояват и нейното развитие, разширяването и 

задълбочаването на изследванията й в тази голяма област между демографското развитие и 

участието на населението в  икономиката. Двете монографии, представени по този 

конкурс, посветени на възпроизводството на населението и икономическата активност по 

пол,  са издание на академичното издателство „проф.Марин Дринов“ и двете през 2011 г.  

Едната в съавторство (т.2. от Списъка на публикациите по конкурса) е посветена на 

изследването на режима на възпроизводство на населението и неговото отражение върху 

предлагането на работната сила, т.е. икономическата активност на  населението в 

България. При представеното добро разграничение на авторството се вижда, че по-

голямата и основна част от изследването /три от четирите глави, една точка от другата 

глава, увода и заключението/  е на доц. Кр. Борисова-Маринова – развитието на 



населението, естественото и механичното му движение, измененията в работната сила в 

периода от 1965 г до 2030 г в България в сравнение с избрани европейски държави. 

Значителен акцент в нейните изследвания в тази област е другата (самостоятелна) 

монография посветена на различията по пол в равнището на икономическата активност на 

населението (210 стр.). На основата на  преброяванията на населението в страната (1985г, 

1992г и 2001 г) обхващащи един продължителен  и сложен от социално-политически и 

демографски аспект период, както и на изследването на дългосрочните тенденции на 

икономическата активност на населението по пол в редица европейски страни за периода 

1962–2008 г, тя прави своите научни изводи и предположения за развитието на 

икономическата активност в България по пол общо, по образование, семейно положение, 

етност, заетост и безработица и др. На тези проблеми да посветени и голяма част от 

другите й публикации – студии и статии, публикувани доклади на научни форуми и други.  

Една също така добре откроена област от нейните изследвания са демографските 

дългосрочни изследвания и прогнози в областта на  възпроизводството на населението и 

работната сила на България и в частност по отношение на стареенето на населението, 

външната и вътрешна миграция и др. Тя е и ръководител през 2010 г на проект на тема 

„Прогнозна оценка за развитието на населението на Столична община през периода 2010-

2015 г“, член на изследователския екип от ЦИНЧ и ВА „Г.С. Раковски“ по проекта от 2014 

г на тема „Визия за развитието на въоръжените сили“.   

Научна приложна дейност: ръководство и участие в  изследвания 

През последните години (сред хабилитирането  през 2007 г.) доц. Кр. Борисова-

Маринова участва в  един международния проект - ERA-AGE-2 (Европейско 

изследователско пространство по стареенето на населението)” по 7 РП на ЕC.  

В България  участва в редица национални научно-изследователски проекти като: 

„Цели, приоритети и политики за изпълнение на стратегията за демографско развитие на 

Република България”, ИИИ-БАН, ИИНЧ-БАН и МТСП,  2015 г. 

На основата на научно-приложните  разработки, които прави самостоятелно или 

като част от колектив, е дала и голям брой писмени експертни становища за държавни 

институции през периода 2008-2015 г. (подробно изброени в представения във връзка с 

настоящия конкурс Списък на публикациите и други научно-приложни разработки). 

 Специално бих искала да отбележа приноса на доц. д-р Кр. Борисова-Маринова за 



развитието на младите учени. Тя не само е научен ръководител на трима докторанти, от 

които един вече успешно защитил, но е и ръководител на проекти по ОП „Развитие на 

човешките ресурси“  като „Развитие на млади изследователи в областта на 

демографията“(2012-2014 ), координатор на проекта „Подготовка и развитие на млади 

изследователи в областта на демографията“ (2009-2011 г).  

   Ръсоводител е и на проект „Влияние на демографското развитие върху 

потенциалната работна сила в България (2005-2030 г.)”, ЦИН-БАН, 2007-2009 г, които 

свидетелстват за нейната професионална подготовка и компетентност, както и за умения 

да координира и ръководи научни изследвания и проекти.       

        Участие в съвети, комисии и други експертни органи на държавни институци  

Доц. Кр. Борисова-Маринова е член на редица съвети и други органи. Тя е 

определена за лице за контакт от ИИНЧ-БАН към МВнР по Инициативата на Република 

Корея по въпросите на глобалното застаряване и правата на старите хора в рамките на 

Форума Азия-Европа (АСЕМ), от 2014 г. и досега; член е на Council of Advisors of 

Population Europe, от 2012 г. – досега, също и на Междуведомствената работна група по 

демографските въпроси на МТСП, 2012 г. – досега; на Консултативен научен съвет „Човек 

и общество” към УС на БАН, 2011 г. – досега;  на проблемен съвет „Икономическо 

развитие и обществени отношения” към УС на БАН, за периода 2008-2010 г. Член на 

Библиотечен съвет към УС на БАН, 2008-2010 г., както и на проблемен съвет №15 „Знание 

и човешки потенциал” към УС на БАН, 2007-2010 г.      

  Преподавателската й дейност в УНСС е свързана в ръководството на 

семинарни занятия по дисциплините „Планиране и прогнозиране” (260 часа, 1997-2000 г.) 

и  „Фирмено планиране” (120 часа, 2006-2007 г.)       

  През последните години е научен ръководител на докторанти: има един 

успешно защитил (Адриана Христова – 2015 г) и други двама в процес на активна работа 

по докторските им дисертации под нейно ръководство. 

Основни приноси в научната е научно-приложната дейност на 

кандидатката по конкурса 

 

  Открояват се три основни направления, които не са равностойни по обем и 

от съдържателна гледна точка, а това са: моделиране на икономическата активност и 

заетост; прогнозиране на икономически активното население и работната сила и 



демографска политика. За първите две могат да се откроят редица конкретни 

методологически и научно-приложни приноси, а за третото са по-характерни научно-

приложни приноси, свързани с прилагането на метода на възрастово-напречно-кохортния 

анализ за получаване на обща оценка на резултатите от пронаталистичните мерки в 

България. По същество това са теоретико-методологически и научно-приложни резултати. 

 В теоретико-методологическите приноси  е необходимо да се откроят тези с 

по-значим характер, намерили място в представените монографии, студии и статии като: 

 - развитие на  постановката за подхода за разделение на съвкупностите на 

населението по пол при изучаване на икономическата активност и заетост (1, 10);  

 - открояване на факторите, които влияят върху равнището на икономическа 

активност на жените в България  след 60-те години на 20 в. (1;10);  

 - конкретизиране на методологическите проблеми при изучаване и измерване 

на икономическата активност и заетостта в  преходния период (1, 2, 5);   

 - предлагане и апробиране на метод за оценка на степента на въздействие на 

определени признаци (фактори) върху друга променлива, при изучаване вариацията на 

равнищата на икономическа активност и заетост /(1, 2, 5, 9) ;     

 - използване на сценарии за развитие на работната сила в България като 

инструмент за изследване на вероятните последици от режима на демографско 

възпроизводство върху еволюцията на работната сила при силно негативни тенденции в 

демографското развитие на страната до 2030 г. ( 2, д 7, 11).  

 

  Сред научно-приложни приноси, които могат да се откроят в монографиите, 

статиите, студиите и научните доклади и особено в научно-приложните разработки, 

писмените експертни становища за държавните институции са: 

  - ранжиране на социално-демографски признаци като пол, възраст, семейно 

положение, образование, етническа група и местоживеене  по степен на въздействието им 

върху различията по пол в равнищата на икономическа активност и заетост през периода 

1985-2001 г. на основата на показателите за размах на разсейването ( 2, ст. 1 и 2);   

 - прилагане на метода на кривите на икономическа активност и на заетост за 

изучаване на различията по пол в повъзрастовите равнища на активност и заетост през 

периода 1985-2001 г. и  доказване на възможностите му при изучаване  на процесите, 

свързани с диференциацията на повъзрастовата активност и заетост по пол;   

 - формулиране на конкретни предложения за усъвършенстване на разгърнатата 

система от статистически показатели за изучаване на дългосрочните изменения в 

активността и заетостта както от гл. т. на нейния смисъл и обхват, така и за осигуряване на 

съпоставимост и единство на съставните й елементи;     

 - групиране на 9 избрани европейски страни, вкл. България, според типа на 

режима на възпроизводство на населението и тенденциите на изменение на равнището на 

икономическа активност и демографските характеристики на работната сила в тях през 

периода 1965-2005 г. / 2/;         

 - приложение на метода за декомпозиране на разликата в общите коефициенти 

на икономическа активност в избраните 9 европейски страни през периода 1965-2005 г. на 



промени, дължащи се на измененията във възрастовата структура на населението в 

трудоспособна възраст, и промени в повъзрастовите равнища на активност (2 и др.) ; 

 - формулиране на оценка за целесъобразността на прилагане на практическите 

правила при прогнозите, свързани с хоризонта на прогнозиране и базовия период, в някои 

специфични случаи, какъвто е преходният период към пазарна икономика и е приложена 

модификация за България, валидна и за други източноевропейски страни в преход към 

пазарна икономика (2);         

 - разработване на сценарий за развитие на работната сила в 9 европейски 

страни за периода 2005-2020 г., при който равнищата на икономическа активност в 

България не се променят и прогнозираното изменение на работната сила е следствие почти  

на влиянието на демографските процеси през базовия и прогнозния период  (2, ст. 6); 

 - разработване на сценарий за развитие на потенциално икономически 

активното население на България за периода 2005-2030 г., при който режимът на 

възпроизводство на населението се запазва неизменен и с предвидени промени в 

равнищата на икономическа активност (2);       

 - разработване на три варианта на сценарий на развитие на потенциално 

икономически активното население на България за периода 2015-2035 г. (д 7).  

   

 Утвърден, признат и цитиран автор, изследовател  и експерт   

 Доц. Кремена Борисова-Маринова е утвърден и авторитетен учен и 

изследовател, за което свидетелстват както нейните публикации на български и чужди 

езици, така и цитирането на нейните достижения в научни публикации на български (15 

бр.) и чужди езици (3 бр.), така и в дисертации (8 бр.). Цитиранията са по 11 публикации, в 

които тя е съавтор или самостоятелен автор  (в преобладаващият брой). Тя е търсен 

специалист и експерт от различните институции в страната по проблемите на 

демографското развитие и прогнозиране, развитието на населението, миграциите и други.  

Критични бележки и препоръки  

 

Бих искала да препоръчам на доц. д-р Кремена Борисова в своите бъдещи 

изследвания да включи и икономически неактивното население както и факторите, които 

го правят такова. Друга област, която би могла да бъде обект на нейната по-висока 

квалификация и е своеобразно продължение на нейните  досегашни изследвания е темата 

за   съвместяването на  семейния и професионалния живот като фактор за 

демографското развитие, икономическата активност и заетост, равнопоставеността на 

половете.    

 Заключение 

  Кандидатката по конкурса доц. д-р Кремена Георгиева Борисова-Маринова участва 

в конкурса с  научна продукция, която по своята тематична насоченост и качество на 



теоретичните и научно-приложните приноси обогатява теоретичните знания и 

методологическите подходи и подпомага управленската практика при вземането на 

решения в областта на демографското развитие и изследване на икономически активното 

население.            

  Кандидатът за професор по обявения конкурс притежава качества на високоерудиран и 

добросъвестен изследовател, който е известен на българската и на чуждестранната 

академична общност със своите задълбочени познания на съвременните предизвикателства 

пред възпроизводството на населението  и оригинални творчески анализи и оценки в тази 

област.             

 Доц. д-р Кремена Борисова-Маринов отговаря на изискванията за присъждане на 

научното звание професор по обявения конкурс за Професионално направление 3.8. 

Икономика. Тя предлага и обосновава нови възможности за развитие и прилагане на  нови 

методи, подходи и направления за изследване развитието на населението и на неговия 

потенциал за икономическа активност и заетост.       

  Препоръчвам на Научния съвет на  ИИНЧ при БАН, за чиито цели е обявен този 

конкурс,  да избере за професор доц. Кремена Борисова-Маринова. Тя има дългогодишна 

успешна академична кариера и напълно отговаря на изискванията за заемане на 

академичната длъжност „професор”, съгласно Закона за развитието на академичния състав 

в Република България.  

 На основание на посочените приноси и достойнства на кандидатката по конкурса с 

пълна убеденост предлагам на уважаемите членове на Научното жури да подкрепят избора 

на доц. д-р Кр.Борисова за заемането на академичната длъжност „професор” по научна 

специалност “Статистика и демография - Икономическа демография“, с шифър 05.02.06, 

Професионално направление 3.8.Икономика. 

 

 

София, 26.02.2016     Рецензент:  

         /проф.д-р Катя Владимирова/ 
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