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Борисова-Маринова, К. Различия по пол в равнището на икономическа 

активност в България. София, Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, 2011 

Трудът представлява начална стъпка към изследване на измененията в равнищата 

на икономическа активност и заетост, свързани с различията по пол, настъпили през 

последните няколко десетилетия в нашата страна. С него се предлага един опит за 

разширяване на представата за същността и ролята на връзката между икономическата 

активност, заетостта и пола в развиващите се и усложняващи се условия на 

съвременното общество. Наложилият се дуалистичен подход към изучаването на 

работната сила само от чисто демографски позиции, а на икономическата активност – 

предимно от икономически позиции, опростява твърде много изключително сложните и 

фини връзки и взаимодействия между процесите, които протичат в обществото на 

съвременния етап от неговото развитие. 

В изследването се изучава диференциацията по пол при равнищата на 

икономическа активност и заетост на населението у нас през периода на преход към 

пазарна икономика. В него се разглежда и дискутира същността на връзката между 

признаците икономическа активност и пол в използваната методологическа схема за 

изследване на работната сила. Открояват се методологическите и информационни 

проблеми за прилагането на джендърния подход в изучаването на икономическата 

активност и заетостта по пол. Направен е сравнителен анализ на различията по пол в 

икономическата активност и заетост за България както от гледна точка на периода на 

преход към пазарна икономика, така и в сравнение с другите европейски страни. 

Анализират се дългосрочните изменения на различията по пол в равнищата на 

икономическа активност в развитите европейски страни и се определят особеностите на 

страните от Източна Европа, в т.ч. и в България, по отношение на равнищата на 

икономическа активност сред мъжете и жените. Конкретизирани са факторите, влияещи 

върху равнището на икономическа активност на жените в България през периода след 

60-те години на 20 в. до началото на 21 в. 

Различията по пол в равнищата на икономическа активност и в равнищата на 

заетост в нашата страна се изследват в категориите на пет демографски и социални 

признака – възраст, семейно положение, етническа група, равнище на образование и 



местоживеене. Направен е сравнителен анализ на различията по пол между 

коефициентите на икономическа активност и на заетост в България през посочения 

период. Избраните за изследване социално-демографски признаци са ранжирани според 

силата на диференциращото им въздействие върху различията по пол при 

коефициентите на активност и заетост.  

Приложен е апаратът на кривите на икономическа активност и на заетост за 

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

Предложен е метод за оценка на степента на въздействие на определени признаци 

(фактори) върху друга променлива, при измерване вариацията на равнищата на 

икономическа активност и заетост. Той е апробиран върху данните за повъзрастовите 

коефициенти на икономическа активност и заетост по пол и избраните четири 

социално-демографски признака в България. 

Основните резултати, получени от изследването, могат да се обобщят до няколко 

извода. 

Направеният анализ показва, че в използваната методологическа схема за 

изследване на икономическата активност връзката между признаците икономическа 

активност и пол не се дискутира в специализираната литература като самостоятелен 

проблем. Тя се третира основно от гледна точка на значимостта му за проблема за броя 

на икономически активните жени, за проблемите, свързани със състоянието, 

измененията и развитието на семейството; и за въпросите за равнопоставеността на 

двата пола пред закона. 

Резултатите от изследването на дългосрочните изменения на различията по пол в 

икономическата активност в развитите страни и у нас разкриват наличието на две най-

общи, противоположни по посока, но дълготрайни и стабилни тенденции през 

последните четири десетилетия. Първата е неизменното постъпателно нарастване на 

равнищата на икономическа активност при жените, а втората – трайното намаление на 

равнищата на активност при мъжете. При това, нарастването в равнищата на активност 

сред жените е много по-голямо отколкото е намалението при мъжете. Вследствие на 

тези тенденции на изменение на икономическата активност сред двата пола, в началото 

на 21 век различията в равнищата на активност по пол са многократно по-малки в 

сравнение със съответните показатели, регистрирани в началото на 60-те години на 20 

век. Въз основа на стабилността на наблюдаваните тенденции и тяхната дългосрочност 

в настоящото изследване е изказана хипотеза, че тези изменения трябва да се 



разглеждат като ново явление в съвременното общество, а именно „ново икономическо 

поведение на индивидите”. Получените резултати от изследването не дават достатъчно 

доказателства за недвусмисленото потвърждаване или отхвърляне на тази хипотеза. 

Основна причина за това са особеностите на периода на преход към пазарна икономика, 

водещи до снижаване равнищата на активност и на заетост и при двата пола и до 

увеличаване на различията по пол при тези процеси в нашата страна. Задълбочаването 

на изследванията в тази област в бъдеще биха разширили възможностите за даване на 

окончателен отговор на поставения въпрос. 

Представени са съществуващите и досега условности и проблеми, въпреки 

постигнатия напредък в методологията на изследване на икономическата активност, 

обхвата на работната сила и дефинирането на основните й категории, за решаването на 

които са извървени само началните крачки. От непълнотата и неточностите в 

дефинициите на икономическата активност, заетостта и безработицата произтичат част 

от трудностите, свързани с измерването на тези явления и с характеристиките на 

началната статистическа информация. Друга част от трудностите се отнасят до 

практическото прилагане на системата от дефиниции в статистическата практика. Трета 

част от проблемите идват от специфичните условия на преходния период към пазарна 

икономика в нашата страна и скоростта на възприемане на международните стандарти 

за измерване на посочените явления. В резултат на това, условността както на 

динамичните, така и на международните сравнения се увеличава поради непълната 

съпоставимост на редовете от данни. 

В изследването се доказва, че страните от Източна Европа, в т.ч. и България, се 

отличават с редица особености в областта на диференциацията по пол в равнищата на 

активност спрямо останалите европейски страни. До края на 80-те години на 20 в. 

различията по пол в тях са най-малките в Европа, понеже равнищата на икономическа 

активност са сред най-високите в Европа и при двата пола. С началото на прехода към 

пазарна икономика различията по пол в равнищата на активност нарастват, но 

сравнително слабо, тъй като през този период в тях се установяват нови общи 

тенденции – намаление на общото равнище на активност, силно намаление на заетостта 

и висока и растяща в първите десетина години от прехода безработица, които засягат в 

почти еднаква степен и двата пола. 

Получените резултати потвърждават убедително хипотезите, че различията по 

пол в равнищата на активност у нас нарастват значително в течение на преходния 



период, докато различията по пол в равнищата на заетост намаляват силно през същия 

период. 

На основата на анализа на вариацията на общите равнища на активност и заетост 

по пол през периода 1985-2001 г. избраните социално-демографски признаци (фактори) 

са ранжирани по сила на диференциращо въздействие. Извършени са два типа 

ранжиране на признаците. Първият вид се отнася до вариацията на равнищата на 

активност, респективно заетост, в категориите по избрания признак за всеки пол 

поотделно. Въз основа на получените резултати са ранжирани признаците според 

въздействието им върху равнищата на активност и заетост и се сравнява подреждането 

им по ранг на въздействие сред мъжете и сред жените и в двата изучавани контингента 

на работната сила. Вторият тип ранжиране е извършено според вариацията на 

различията по пол в равнищата на активност и в заетост за категориите на всеки 

признак. То позволява да се подредят изучаваните признаци по степен на въздействието 

им върху различията по пол, да се изследват промените в ранжирането им в течение на 

разглеждания период и да се сравнят ранговете им в крайната за периода година със 

съответните показатели за активното население. 

Установена е голяма близост в ранжирането на изследваните признаци при двата 

пола през целия период както за икономическата активност, така и за заетостта. 

Разкрита е и малко по-висока вариация на равнищата на активност и заетост при жените 

в сравнение със съответните показатели за мъжете при повечето признаци. Получените 

резултати позволяват да се констатира, че диференциращата роля на избраните 

признаци върху равнищата на активност се запазва в течение на разглеждания период, а 

при два от тях (образование и семейно положение) – се засилва. Наред с това, се доказва 

много същественото намаляване на диференциращото въздействие на същите признаци 

(с изключение на образованието, чиято роля се усилва) върху равнищата на заетост през 

посочения период. Получените резултати доказват, че при съчетаването на всеки от 

избраните социално-икономически признаци с възрастта се увеличава 

диференциращото му въздействие върху различията по пол и по отношение на 

активността, и спрямо заетостта. Освен това, е доказано, че комбинирането на всеки от 

тези признаци с възрастта не променя ранжирането им като фактори за диференциация 

по пол на равнищата на активност и на заетост. 

Получените резултати от изследването са доказателство за възможностите на 

показателя размах на разсейването при изучаване на вариацията на икономическата 



активност и заетостта по пол и друг важен за развитието на тези процеси признак. Те 

свидетелстват и за големите възможности на кривите на активност и заетост при 

изучаване на състоянието и динамиката на процесите, свързани с диференциацията на 

повъзрастовата активност и заетост по пол и в зависимост от избран трети признак. 

В изследването са направени препоръки и предложения за подобряване и 

усъвършенстване на информационната база за икономическата активност и заетост в 

нашата страна, съобразени с методологическите изисквания на МОТ и практиката в 

напредналите европейски страни. 

В изследването са използвани данни от преброяванията на населението у нас 

през периода 1985-2001 г. и от анкетата на НСИ „Заетост и безработица” за различни 

години в рамките на периода 1993-2007 г. За международните сравнения на 

показателите е използвана информация от Евростат на основата на общата за страните 

от ЕО анкета върху работната сила, както и от публикациите на Международната 

организация по труда през разглеждания период. 

 

Борисова-Маринова, К. и Ст. Моралийска-Николова. Режимът на 

възпроизводство на населението в България и отражението му върху 

предлагането на работна сила (2005-2030). С., Акад. изд. „Проф. Марин 

Дринов”, 2011 

Предложеното изследване е един опит за изучаване на дългосрочните последици 

от режима на възпроизводство на населението върху работната сила, демографските й 

характеристики и бъдещото й развитие в страната ни. Множеството дълбоки промени в 

демографското възпроизводство през последните десетилетия, които продължават и 

понастоящем, налагат все повече необходимостта от изучаване на отражението на 

сложилия се режим на възпроизводство върху еволюцията на работната сила. Днес 

проблемът придобива съществено значение в страни с просто или близко до него 

възпроизводство на населението, но особена тежест той получава в страни като 

България с вече трайно стеснено възпроизводство. Ключов момент в това отношение е и 

фактът, че работната сила се превръща в съществен фактор за икономическия и 

социален растеж на съвременното общество. 

В труда се изследват бъдещите тенденции на развитие на потенциалната работна 

сила в България и на изменение на нейните основни демографски характеристики. За 

сравнение и с цел да се илюстрира гамата от различни възможни сценарии на развитие 



на работната сила през прогнозния период са избрани девет европейски страни. 

Разглежда се влиянието на стесненото демографско възпроизводство през последните 

няколко десетилетия, както и на изменението на равнищата на икономическа активност 

върху предлагането на работна сила през прогнозния период. Направен е международен 

сравнителен анализ както на режима на възпроизводство на населението (който 

обхваща трите главни демографски процеса – раждаемост, смъртност и външни 

миграции), така и на равнището на икономическа активност в България и избраните 

европейски страни през базовия период. Страните са ранжирани и групирани според 

размерите на индикаторите за възпроизводство на населението и за равнище на 

икономическа активност през 2008 г. Направен е международен сравнителен анализ на 

бъдещото развитие на работната сила в избраната група страни за периода до 2020 г. 

Разработени са два сценария на развитие на работната сила в България – при неизменно 

и нарастващо равнище на икономическа активност. Сценариите на развитие (what-if 

scenarios) са много подходящ подход за изучаване на населението и неговите подгрупи 

в периоди на значителни трансформации и дълбоки промени в хода на демографските 

процеси и възпроизводството на населението. Получените резултати за броя и 

различните характеристики на бъдещото развитие на населението при сценариите в 

никакъв случай не могат да се разглеждат като стойности, които ще бъдат достигнати в 

посочения бъдещ момент от времето. С тяхна помощ само се илюстрират алтернативите 

на възможна еволюция на населението през приетия прогнозен период и най-вече – 

последиците, до които би довело развитието, ако то би следвало точно заложените в 

сценария хипотези. 

Въз основа на резултатите от международния сравнителен анализ се установява, 

че, въпреки разликите в началото на периода, различната скорост на протичане на 

процеса и някои флуктуации в динамиката на показателите, през 2008 г. всички избрани 

страни се отличават със стесняващо се възпроизводство на населението. От края на 80-

те години на 20 век постепенно значимостта на външните миграции за 

възпроизводството на населението се засилва за все повече страни. В течение на 

периода 1965-2008 г. протича сравнително бързо стареене на населението във всички 

избрани страни. В зависимост от вида на възпроизводството на населението през 2008 г. 

избраните страни могат да се разделят на четири групи: страни със стабилно 

нарастващо население (Швеция, Дания и Чехия); страни със слабо нарастващо 

население (Гърция и Португалия); страни със слабо намаляващо население (Румъния и 



Унгария) и страни със стабилно намаляващо население (Германия и България). От 

гледна точка на сложилия се през 2008 г. режим на възпроизводство основен източник 

на изменение размера на населението във всяка от разглежданите страни е 

миграционното салдо. 

Доказва се наличието на значителна близост в тенденциите на изменение на 

демографските характеристики на работната сила на избраните страни. Според 

изменението на общия брой на работната сила до 2008 г. страните се разделят на две, 

рязко отличаващи се помежду си, групи – с нарастваща и с намаляваща по брой работна 

сила. В резултат на значителното повишаване на икономическа активност сред жените в 

част от анализираните страни, в края на периода има сближаване в размерите на 

контингентите активни мъже и жени като във всички страни се запазва превесът в полза 

на мъжете. Във всички избрани за изследване страни, с изключение на Гърция, протича 

процес на бързо стареене на работната сила. Този процес обхваща в почти еднаква 

степен и двата пола, като в някои от страните дори се наблюдава по-бързо и силно 

остаряване сред активните жени. 

През базовия период, и особено през втората му половина, настъпват значителни 

промени и в режима на възпроизводство, и в повъзрастовите равнища на активност. При 

все това, преобладаващата част от изменението на общото равнище на активност през 

периода 1980-2005 г. се дължи на промените в повъзрастовите коефициенти на 

активност, а остаряването на населението в трудоспособна възраст (поради сложилия се 

режим на възпроизводство на населението) има сравнително малка значимост в 

повечето от разглежданите страни през периода. Тази констатация се отнася до седем от 

изследваните девет страни. Въз основа на това се обобщава, че през посочения период 

въздействието на факторите от демографско естество върху общото равнище на 

активност на населението в избраните страни е сравнително слабо. Доминиращо 

влияние имат измененията в повъзрастовите равнища на активност, които са тясно 

свързани с развитието на икономиката и условията на пазара на труда. 

Страните са групирани според общата оценка за състоянието на различните 

класове фактори, влияещи върху работната сила, в края на базовия период. 

Ранжирането им показва, че независимо от близките тенденции в демографското 

възпроизводство на избраните европейски страни и значителните прилики в 

изменението на равнището на икономическата активност в източноевропейските страни, 



през 2008 г. България и Румъния попадат в групата с най-неблагоприятни стойности на 

показателите. 

В изследването се доказва, че обичайните подходи за прогнозиране на работната 

сила, в настоящия момент не са подходящи за страни като България, които преминават 

през уникален социално-икономически преходен период (чрез анализ на прогнозните 

коефициенти на икономическа активност за България до 2020 г. на МОТ). Предложена е 

модификация на подхода, която вече е апробирана веднъж и даде много добри 

резултати при разработената през 1996 г. дългосрочна 10-годишна прогноза за 

работната сила в страната. 

Разработените два сценария на развитие на работната сила в България са 

използвани като инструмент за изследване на вероятните последици от режима на 

демографско възпроизводство върху еволюцията на работната сила в страната ни. При 

първия сценарий равнищата на икономическа активност остават без промени и 

прогнозираното изменение на работната сила е следствие почти изцяло на влиянието на 

демографските процеси през базовия и прогнозния период. Получените прогнозни 

данни при такива хипотези са убедително доказателство за силното отрицателно 

въздействие върху работната сила на сложилия се през последните десетилетия режим 

на възпроизводство на населението и запазването на основните тенденции в него и през 

прогнозния период. Неговото самостоятелно влияние (при неизменни равнища на 

икономическа активност) би довело до много голямо съкращаване на размера на 

потенциалната работна сила в страната, до още по-бързото й и силно стареене и до 

изключително влошаване на показателите за демографско и икономическо натоварване 

на потенциалното активно население. 

При втория разработен сценарий режимът на възпроизводство на населението се 

запазва почти неизменен. По този начин се изучава въздействието на промените в 

равнищата на икономическа активност върху работната сила при заложените силно 

негативни тенденции в демографското развитие на страната. Възприетите в този 

сценарий хипотези за икономическата активност предвиждат сравнително плавно и 

стабилно нарастване на равнището на активност в страната. Получените прогнозни 

данни от втория сценарий недвусмислено показват, че повишаването на равнищата на 

икономическа активност у нас е много голям и важен ресурс за развитието на работната 

сила до 2030 г. Ефективното му използване би довело до много успешно 

неутрализиране на последиците от твърде неблагоприятното демографско развитие, 



заложено в сценария. Възможните въздействия от нарастването на икономическата 

активност се изразяват в спиране свиването на размера на работната сила и задържането 

му около базовото равнище от 2009 г. Освен това, получените резултати показват, че 

този ресурс не може да забави много процеса на стареене на работната сила в бъдеще. 

От друга страна обаче, при тази алтернатива на развитието на работната сила биха се 

подобрили значително показателите, изразяващи натоварването й – както демографско, 

така и икономическо. 

Сравнението на получените резултати от двата сценария на развитие на 

работната сила у нас доказват, че режимът на възпроизводство на населението има 

много голямо влияние върху развитието на работната сила и то се засилва в страни с 

висока степен на стареене на населението. Влиянието му върху демографските 

характеристики на работната сила се увеличава значително в условията на висока 

емиграция и пренебрежимо ниска имиграция. Дълготрайното поддържане на 

сравнително високо отрицателно миграционно салдо (в случая – в течение на 35 години) 

в средна по размер страна, каквато е България, и при доста неблагоприятни 

характеристики на естественото движение на населението, е източник на ускорено 

влошаване на всички демографски характеристики на работната сила на национално 

равнище. Получените прогнозни резултати подсказват, че трайното поддържане на 

крайно неблагоприятен режим на възпроизводство на населението би могло да се 

превърне в голяма и трудно преодолима пречка за успешното икономическо и социално 

развитие на страната. 

В труда се показва, че повечето от посочените негативни изменения в 

потенциалната работна сила на национално равнище могат да бъдат неутрализирани и 

дори компенсирани до голяма степен. Ресурс за това е относителното ниското 

понастоящем равнище на икономическа активност у нас. Получените прогнозни 

резултати от втория сценарий са ярко доказателство за вероятните благоприятни 

въздействия върху размера и някои от характеристиките на работната сила, ако този 

ресурс бъзе използван. 

Специално внимание е отделено и на ролята на държавата за нормализиране и 

стабилизиране на пазара на труда в съвременното общество. Постепенното намаляване 

и преодоляване на несъответствията и диспропорциите в структурите и 

характеристиките на работната сила спрямо изискванията на търсенето на труд биха 

могли да бъдат ускорени, а последствията им – смекчени, вследствие на активното 



участие на държавата чрез политиката й по заетостта и икономическата активност. По-

успешно и ефективно адаптиране на работната сила и неактивните лица в 

трудоспособна възраст към изискванията на пазара на труда днес и в бъдеще също може 

да се постигне като резултат от активна и целенасочена държавна политика в тази и 

свързаните с нея области. Конкретните хипотези във втория сценарий на развитие на 

работната сила в България представляват практически всички предложения на авторите 

към органите на управление в страната за необходимите мерки и действия за избягване 

на дългосрочните последици от режима на възпроизводство на населението у нас върху 

предлагането на труд. 

В изследването е използвана информация от преброяванията на населението в 

България през посочения период, от анкетата на НСИ „Заетост и безработица”, базите 

данни на ООН и Евростат за демографското развитие и на МОТ за развитието на 

икономическата активност. Използвани са готови демографски сценарии на Евростат за 

европейските страни и на НСИ за България до 2030 г. 
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В статията са изложени резултатите от изследване на динамиката и вариацията 

на структурите на икономически неактивното население и безработните лица в 

България през периода 1992-2011. Изследването цели на базата на емпиричен анализ да 

се направи характеристика на тенденциите на изменение в тези две групи на 

населението в трудоспособна възраст и да се очертаят насоките за смекчаване на 

последиците от тях чрез провеждане на активна политика за заетост в страната. 

За провеждане на анализа са избрани четири от най-важните демографски (пол, 

възраст, семейно положение и местоживеене) два главни социалноикономически 

признака (заетост и равнище на образование). Представени са и резултатите от анализ 

на специфичните повъзрастови равнища на икономическа неактивност и безработица по 

пол през същия период, както и основните резултати от сценарий за развитие на 

икономическата неактивност в страната до 2030 г., разработен в три варианта. 

Изследването е извършено на основата на данни от преброяванията на 

населението в България през посочения период. 
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Търсенето на решения за регулиране и неутрализиране на неблагоприятните 

тенденции в демографското възпроизводство през последните няколко десетилетия е 

все по-тясно свързано с изследване на външната миграция, тъй като все повече 

европейски страни имат възможност да използват миграцията като средство за 

постигане на краткосрочни положителни резултати в развитието на населението. 

Нарастващият интерес към тази тема в България изисква да се разработват дългосрочни 

сравнителни анализи за разкриване на специфични особености в развитието на процеса. 

В статията се представят и дискутират основните понятия, свързани с 

миграцията и използвани от Евростат. Специално внимание се отделя на работата, 

извършена за хармонизиране на законодателството, насочена към създаването на обща 

база данни в Европа, съдържаща точна информация и съпоставими динамични редове за 

миграционните процеси. Анализът е извършен на базата на двата вида измерители на 

миграцията – директни и индиректни. Представени са резултатите от анализ на 

наличните за България показатели: миграционно салдо, размери и структури на 

емиграционните и имиграционни потоци, на потоците бежанци и на структурата на 

населението по гражданство. За сравнителния анализ са избрани осем европейски 

страни (Швеция, Германия, Дания, Португалия, Гърция, Унгария, Чехия и Румъния), 

които са групирани според ролята на миграционното салдо за възпроизводство на 

населението им през разглеждания период. 
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В статията се разглежда тенденцията на намаление на населението от началото 

на 21 век в някои европейски страни. Основната цел на изследването е на базата на 

емпиричен анализ да се направи обща оценка на размера, структурата и тенденциите на 

изменение на отрицателния растеж на населението в тях през последното десетилетие.  

В статията са представени резултатите от анализ на динамиката на общия 

коефициент на нарастване (или изменение) на населението в страните от ЕС за периода 

2001-2012 г. Анализът е извършен посредством три показателя: общ коефициент на 



нарастване на населението, брутен коефициент на естествен прираст и брутен 

коефициент на нетна миграция. Използвана е 4-степенна класификация на страните 

според размера на изменение на показателите през разглеждания период, фокусирана 

върху отрицателния и нулев растеж на населението. Това позволява да се направи обща 

оценка на еволюцията на групите страни с намаляващо или стагниращо население пред 

изследвания период.В изследването е използвана информация от базата данни на 

Евростат и публикациите на Департамента по населението на ООН. 

Посочени са причините за появата на отрицателен растеж на населението в някои 

от европейските страни през посочения период. Очертани са и най-общите демографски 

последствия от този процес за страните с висока по размер и дълготрайна тенденция на 

намаляване на населението на примера на България. 
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Publishing House, 2013, pp. 108-123 

В статията са представени резултатите от изследване върху измененията в 

характеристиките на икономически активните лица около и в пенсионна възраст. 

Изследването обхваща основните демографски и социално-икономически признаци на 

този контингент от икономически активното население, за които е публикувана 

информация и могат да се съставят съпоставими динамични редове: пол, възраст, 

семейно положение, местоживеене, заетост, икономически сектори и равнище на 

образование. Статията е фокусирана върху очертаване на посоката и силата на 

протичане на тенденциите на развитие на демографските и социално-икономически 

структури на активните лица над 50-годишна възраст. За тази цел е анализирана 

динамиката на изменение на структурите на изследвания контингент от населението 

през периода 1965-2011 г. и е направено сравнение с тенденциите на развитие на 

общото икономически активно население през същия период. Изведени са главните 

дългосрочни тенденции на изменение на изследвания контингент от населението и 

основните демографски и социално-икономически фактори за формирането им. 
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pattern in Bulgaria and its impact on labour force supply (2005-2030). “News-2010” - 



Monthly information bulletin for science and technologies, 2010, Sofia, “Prof. M. 

Drinov” Academic Publishing House, pp. 103-106. 

В статията се представят накратко основните елементи от изследването на 

дългосрочните изменения на най-значимите демографски характеристики и бъдещите 

тенденции на развитие на потенциалната работна сила в България. Изложени са и най-

важните резултати, получени от прогнозирането на измененията в потенциалното 

икономически активно население на страната до 2030 г. 

 

Борисова-Маринова, К. Възможности за изследване на равнищата на 

икономическа активност на етническите групи в България на основата на 

преброяванията на населението. Население, 2009, 3-4, с. 189-206 

В статията се представят информационните възможности за изчисляване на 

специфичните показатели за измерване на равнищата на икономическа активност по 

етнически групи в България като общи и повъзрастови коефициенти на икономическа 

активност и заетост. Обхваща се период от няколко десетилетия (след 1960 г.) с цел да 

се установи наличието на дългосрочни тенденции в развитието на процесите, на 

различията между основните етнически групи в страната и тяхната динамика. 

Получените резултати показват, че публикуваната информация за 

разпределенията на населението по икономическа активност и етническа група е 

нередовна, твърде агрегирана, фрагментарна и често несъпоставима. Това прави 

невъзможно изграждането на съпоставими и надеждни динамични редове както за 

изследвания период в цялост, така и за отделни негови части, достатъчно дълги за 

анализиране на динамиката на изучаваните процеси. Наред с това, се установява, че 

даже в рамките на едно и също преброяване публикуваната информация не е достатъчна 

подробна, за да позволи разгръщането на по-дълбок анализ на процеса или за изучаване 

на основните фактори, въздействащи върху него в даден момент от времето. Вследствие 

на така сложилата се ситуация и до днес остава невъзможно да се дадат коректни 

отговори на редица изследователски въпроси, засягащи вариацията на икономическата 

активност по етнически групи в страната. 

В изследването е използвана информация от всички преброявания на 

населението през анализирания период и от провежданата от НСИ от 1993 г. насам 

анкета върху работната сила.  
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В доклада се представят получените резултати от разработения сценарий за 

изменение на икономическата активност в страната за периода 2013-2035 г. Проекцията 

се основава на анализ на дългосрочните тенденции на изменение на икономически 

активното население на страната през периода 1965-2012 г. Сценарият е разработен в 

три варианта – реалистичен, оптимистичен и песимистичен. Представят се и получените 

обобщаващи прогнозни демографски и икономически показатели като изменение на 

общия брой и структурите по пол и петгодишни възрастови групи на потенциалното 

икономически активно население, общи и специфични коефициенти на икономическа 

активност. Направени са препоръки за бъдещото развитие на пазара на труда у нас, 

свързани с вероятните последици от социално-икономическото развитие през 

следващите две десетилетия върху еволюцията на потенциално икономически 

активното население в страната ни. 

 

Борисова-Маринова, К. Изследване на демографското възпроизводство на 

работната сила в България – проблеми и перспективи. В: ИИНЧ-БАН. Научен 

форум „Демографската ситуация и развитието на България”, София, 26-27.02.2014 

г. С., АИ „Проф. М. Дринов”, 2014, с. 727-738 

В доклада се разглежда значимостта на изследванията за възпроизводството на 

работната сила като един от ключовите проблеми на съвременността, пред които е 

изправена не само България, но и голяма част от европейските страни. Направено е 

сравнение на равнищата на най-общите показатели за състоянието на работната сила у 

нас и средните за ЕС-27 показатели. Представени са резултати от анализа на най-

общите индиректни показатели за възпроизводството на работната сила в страната през 

периода 1996-2012 г. Обобщени са основните проблеми на публикуваната 

статистическа информация в страната, които правят невъзможно прякото изследване на 

демографското възпроизводство на работната сила. 

 



Борисова-Маринова, К. Заетостта на жените – ключов проблем при 

реализацията на европейската стратегия за заетостта. В: УНСС, научна конф. 

„Стратегическо планиране и програмиране: настояще и бъдеще”, София, 

13.12.2013 г. С., ИК – УНСС, 2014, с. 137-150 

В доклада се анализира степента на реализация на заложената в европейската 

стратегия цел за равнището на заетост на жените, която е пресечна точка на 

дългосрочната политика по заетостта и населението при съвременните параметри на 

демографско възпроизводство. Характеризират се постигнатите в България резултати и 

се дава най-обща представа за мястото й в ЕС през 2012 г. За тази цел са избрани пет 

показателя (общ коефициент на заетост на жените, разлика в равнищата на заетост по 

пол, разлика в коефициентите на заетост на лицата с две деца и без деца по пол, 

относителен дял на децата, обхванати от детски заведения, и коефициенти на заетост на 

лицата в предпенсионна възраст по пол), по които е направено сравнение в рамките на 

ЕС. Информационна база на изследването са данните от европейската Анкета върху 

работната сила и Статистиката на доходите и условията на живот (SILC) на Евростат. 

 

Borissova, K., S. Nikolova. Estimating the effect of the conducted State policy on 

fertility in Bulgaria in 21 century. – In: Fertility in Bulgaria and state policy : 

Proceedings from a Scientific Conf., Sofia, 13-14.03.2009 / Ed. P. Naidenova, G. Mihova.- 

Sofia : CPS at the BAS et al., 2009, pp. 104-124 

В доклада се разглеждат елементите на демографската политика в България, 

свързани с раждаемостта, които се прилагат през последните две десетилетия. Съгласно 

резултатите от анализа е извършена периодизация на етапите през този период. На тази 

основа е направен опит за оценяване на ефекта от провежданата след 2000 г. държавна 

политика по раждаемостта. Приложен е методът на възрастово-напречно-кохортния 

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

нашата страна. 

 

Борисова-Маринова, К. Демографски аспекти на възпроизводството на 

работната сила. В: Демографските процеси и работната сила в България : Доклади 

от Науч. конф., 27-28 май 2008 г., София.- София : ЦИН, 2008, с. 21-47 

В доклада се разглеждат най-актуалните и остри проблеми, произтичащи от 

състоянието и динамиката на изменение на възпроизводството на работната сила в 



страната, които могат да се превърнат в ограничения пред социално-икономическото 

развитие на страната през следващото десетилетие. Анализът обхваща периода 1996-

2006 г., което е период на значителни изменения и трансформации в развитието на 

работната сила и пазара на труда в страната. 

За да се дефинират ясно връзките между демографската система и 

възпроизводството на работната сила, е представен актуализиран теоретичен модел на 

основните групи фактори, които въздействат върху демографското възпроизводство на 

работната сила. Представени са резултатите от анализа на главните демографски 

процеси, които оказват директно влияние върху формирането на работната сила – 

смъртност в трудоспособна възраст, инвалидност и инвалидизация, външна миграция и 

отказ от икономическа активност по лични и семейни причини. Направена е обща 

оценка на развитието на работната сила на основата на резултатите от анализа на 

обобщаващите показатели за възпроизводството й по пол, възраст и териториално 

разположение. Направен е сравнителен анализ на равнищата на най-общите показатели 

за състоянието на работната сила у нас и средните за ЕС-27. 

Информационна база на изследването са данните от анкетата „Заетост и 

безработица” на НСИ и базата данни на Евростат. 

 


