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PEUEH3r4.fl

ro KoHKypc (.{B 6p.86 or 06.11.2015):a:aeuaHe Ha aKareMurrHa rn:bxHocr upo$ecop no Hayr{Ha
cneqaanHocr'oCrarucrv:r.au 4eir.rorpa$ra-s-IrkouoltrqecKa 4euorpa$u{", c ruasbp 05.02.06,

upoSecuouanHo HanpaBJreHr{e 3 . 8. I4xononaura

Peqen:eur: npo$. a-p Mapraprara AraHacoea,
Yuneepczrer 3a Haur,roHirJrHo r,r cBeroBHo crorrancrBo,

KareApa "rloBe[xr4 pecypcu H corltranHa 3aqara"

Peqen:uxra e cbcraBeHa B cborBercrBue c v3r4cKBaHr4{Ta sa:3axona 3a pa3Br,rrr4ero Ha

aKaAeMI4qHufl crcraB n Peuy6nzxa Eurapzx; llpanzluttKa 3a rrpunataHe Ha 3axoHa 3a pa3Barprero

Ha aKaIeMu-{]F.krfl cr,craB e Peuy6nnxa Br:rrapvs. u flpanu:uraxa aa ycJroBr.rflTa v pe1la 3a

npa4o6zeaue Ha HayqHIr creIIeHI,I u 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMr4r{Hrz AJrr,xHocru s EAH. OcHoeHzre

pI3BOAH U 3aKrroqeHz.f, B peIIeH3I4flTa Ce apryMeHTr.rpar c KoHKperHI{ AOKyMeHTr4, KOr{TO CbrJraCHO

Ir3r4cKBaHpIflTa ca [peIcraBeHr,r 3a uenr4Te Ha Hacroflrr\kts. KoHKypc: Ar4[noMa :a o6pa-:onarenHara 14

Hayr{Ha creIIeH ,,4oKrop" (JYe 29400/27.12.2004 ror. t43AaAeHa or BAK- r<ouue); cBr4AerencrBo 3a

Hayr{Ho 3BaHLIe craprxr Hayr{eH crrpyAHraK Bropa creneH (N024168/06.08.2007 r. r43AaAeHo or
BAK- rouze); AI4TIJIoMa 3a BLIclre' o6pasoearue- Korrr4e; A:bpxaBeH BecrHr{K c o6ssara Ha

KoHKypca - Konlle; TBoprrecKa anro6zorpa$ux; MeIurIr4HcKo cBr4AerencrBo; cBu.qereJrcrBo 3a

c:bAl4Mocr; yAocToBepeHl{e 3a 3aeMaHLI Anr,xHocTI4 n ErnrapcKa aKaAeMLrs. Ha HayKr4Te (6AH);

crlpaBKa 3a HayrIHI4Te rIpIzHocI{; cilIrctK ga sa6erx:anure r\Ltrr4paHnfl; crrr4cbK Ha ny6;rurc1qLrvre u

Korrue ua uy6:rur<aq lzr4T e 3a peueH3r,rpaHe.

L Euozpu$uqHu duHttu sa xaHdudamu

B uacroxrqlrfl KoHKypc yqacrBa eArrH KaHAr.rrar - AorI.A-p Kpeneua feopruena Bopvcona-

Mapuuona, Koqro e AoueHT n I4ucru:ryra 3a r.r3cne.qBaHe Ha HaceJreHr,rero r4 rroBeKa upu EAH.

Ara4euuunara Kapllepa Ha Aou.n-p Kpeueua feoprueea Eopucona-Mapuriona n Burapcxa
aKa[euufl Ha HayKVre 3alorlBa npe,4r 25 roguruu (npes 1991 r.) n Irlucrzryra no AeMorpa$ua. Or
2004 r. e AoKrop ro IiKoHoMWKa, a or 2007 r. c pemeHue Ha BAK (cnuAerencrBo Na24468)

npugo6una Hayr{Horo 3BaHIre crapmu Hayr{eH cbrpyAHprK BTopa crerreH 11o HayrrHa crrequanHocr

,,I'IKoHoMuKa pI opraHu3ar\ufl. Ha rpy.qa" rro KoHKypc o6sneH or I-{eurrp 3a rr3cne.{BaHe Ha

HacerleHl4ero rlpla EAH. Ot 2007 r. I{ Kr,M Hacro{[Ir{q MoMeHT 3aeMa AnlxHocr IorIeHT s EAH.

BaNeu eJIeMeHr or upo(fecuoniurHoro rrpacrBaHe Ha Aou.A-p Kp.Eopucoea ca nefiHure

aHraxI,IMeHTLI Ha p:bKoBoAHIr rlo3r{ur4r4 Karo: pbKoBoAr.rren Ha ceKur{q ,,l4KoHoMlrrrecKa u
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историческа демография” на ИИНЧ, научен секретар на ЦИН/ИИНЧ - БАН, заместник-

председател на НС на ЦИН-БАН и др. Значим аспект в утвърждаването на доц.д-р 

Кр.Борисова като изследовател е нейната дългогодишна дейност по съставителство и научна 

редакция на  сборници, списания и бюлетини. Научната и публикационната активност 

повече от две десетилетия на доц.д-р Кр.Борисова  в областта на демографските изследвания 

и прогнози  я утвърждават като авторитетен и водещ изследовател, известен както сред 

българската така и сред чуждестранната академичната общност. 

 

I. Обща характеристика на научната и преподавателската дейност на кандидата. 

Изследователската дейност на доц.д-р Кр.Борисова се характеризира с активна 

публикационни изяви, което се разкрива от приложените в документацията списъци с 

разнообразни публикации-3 монографии (2 самостоятелни и 1 в съавторство), 23 статии и 

студии, 9 научни доклада от научни конференции (3 от които са от международни 

конференции).  За целите на настоящия конкурс са представени за рецензиране 

публикации, които в съответствие с изискванията са след придобиване на академичната 

длъжност доцент: 2 монографии (едната от които е в съавторство), 6 статии и студии, 5 

научни доклада от научни конференции (два от които са от международни конференции). 

Значим аспект в научно-изследователската дейност на кандидата е както участието в 

научно-приложни разработки (12 за периода след 2008 г) така и разработването на 

експертни становища за държавни институции (24 за периода след 2008 г.). Тази част от 

професионалните изяви на кандидата не е обект на рецензиране, но в случая се отбелязва 

като индикатор за интензивната дейност на доц.д-р Борисова като изследовател, който е 

познат и признат както в академичните среди така и в експертните общности в 

съответните компетентни институции. Приетата за рецензиране научна продукция е 

напълно достатъчна по обем и е подходяща по структура и качество за участие в конкурс 

за професор по научна специалност  “Статистика и демография-Икономическа 

демография“, с шифър 05.02.06, професионално направление 3.8.Икономика. 

 

По своя тематичен характер научните интереси на доц.д-р Кр.Борисова са в областта на 

моделиране на икономическата активност и заетост като значителна част от нейните 

публикации са  посветени на изследването на методологическите проблеми, факторите  и 

сложните взаимни връзки между демографското и социално-икономическото развитие. 

Успоредно с това в творчеството на кандидата се очертават задълбочени и оригинални 

проучвания в областта на прогнозирането на потенциално икономически активното 
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население и работната сила като се акцентира върху изследване на връзката между режима 

на демографско възпроизводство и динамиката на съвкупността на заети и безработни както 

у нас така и в редица европейски страни.Публикациите разкриват, че научните изследвания 

на кандидата са фокусирани върху съществени икономически проблеми, които 

представляват интерес за академичните среди в страната и в чужбина, за публичната 

администрация и  широката общественост.  

В дългогодишната академична кариера на доц.д-р Борисова ясно се очертават нейните 

предпочитания към теоретико-методологична и практико-приложна изследователска дейност 

като успоредно с това се отделя време и за експертно-консултантски и преподавателски 

ангажименти. В систематизираната информация по настоящия конкурс доц.д-р Борисова 

посочва, че като хоноруван преподавател в УНСС  по дисциплините „Планиране и 

прогнозиране” и „Фирмено планиране“ е водила семинарни занятия на студенти в УНСС с 

общ хорариум 380 часа. Доц.д-р Борисова през периода след последната хабилитация е била 

научен ръководител на докторанти, един от които вече успешно е защитил ОНС доктор.  

 

II. Анализ и оценка  на представената за конкурса научна продукция на кандидата 

Представените за рецензиране трудове, публикувани след последната хабилитация   по 

съдържателна насоченост и структура отговарят на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България за участие в конкурс за професор по научна 

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

професионално направление 3.8.Икономика. Сред тези научни трудове  се откроява 

самостоятелната монография “Различия по пол в равнищата на икономическа активност в 

България”, издадена през 2011 от Академично издателство „Проф.Марин 

Дринов“Монографичният труд  е в обем на 207 страници стандартен текст, структуриран в: 

увод, четири глави, заключение и приложения.  В тематичен и ретроспективен план 

изследването е изключително актуално и полезно по редица причини, една от които е 

необходимо да се открои тук. Динамиката на икономическата активност и заетостта на 

жените в нашата страна в периода след 1985 г. се свързва със социално икономическите 

трансформации при прехода към пазарна икономика- задълбоченото познаване на тези 

процеси е необходима предпоставка за формиране на подходящи политики както на пазара 

на труда така и в редица други сфери на социално-икономическото развитие.  

Монографичното изследване обхваща  значими пластове  от сложната картина на различията 

по пол в равнищата на икономическата активност както във теоретико-концептуален така и в 

практико-приложен план – вкл. и предизвикателствата на глобализацията и европейската 
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интеграция. Съдържанието разкрива  задълбочените познания на доц. д-р Кр.Борисова  на 

специализираната литература и научните постижения в изследваната област. В първите две  

части се представя систематизация на  авторовите търсения и изводи относно 

концептуалните основи на  различията по пол в равнищата на икономическата активност и 

заетост. В контекста на терминологичната дискусионност на тази проблематика доц.д-р 

Борисова анализира връзката между пол, икономическа активност и заетост , дългосрочните 

изменения на различията по пол и икономическата активност като се отделя специално място 

за същностните характеристики на понятието работна сила и динамиката на дефинициите в 

тази област като предпоставка за параметрите на проучванията на икономическата активност 

и заетостта. Въз основа на проведения теоретико-методологичен анализ авторът откроява 

методически и методологически ограничения и аргументира необходимостта да се използват 

преброяванията на населението като информационни източници за целите на изследването. В 

трета и четвърта глава на монографията се представят резултатите от проучването на 

различията по пол в равнищата на икономическата активност и на заетостта в България. Във 

връзка с това на основата на мащабна по своя характер информация се анализират: различия 

по пол в общите равнища на икономическа активност и в повъзрастовите коефициенти на 

икономическа активност като се прилагат методическите предимства на кривите на 

икономическа активност. В последната част на монографията се изследват различията по пол 

в общите равнища на заетост и икономическа активност и различията по пол и повъзрастови 

коефициенти на заетост  и икономическа активност, като и тук се използват методическите 

предимства на кривите на заетост. Научните и научно-приложните резултати от 

монографичното изследване обхващат широка гама от оригинални авторски изводи и 

конкретни препоръки за методическо и организационно усъвършенстване на 

статистическите наблюдения на съответните процеси. В заключение може да се подчертае, 

че монографичният труд на доц. д-р Кр.Борисова е посветен на ясно формулиран 

икономически проблем с научна и научно-приложна значимост. На основата на задълбочени 

и системни научно-емпирични  аргументи са  представени  емпирични изводи и  

методически решения, базирани и на нейния богат опит в демографските изследвания и 

проучване на икономическата активност и заетостта. Монографичното изследване откроява  

относително доминиращия тематичен сектор в научната продукция на кандидата посветен на 

теоретико-концептуалните основи на икономическата активност и заетостта  в контекста на 

динамичните промени в социално-икономическите сфери в условията на съвременната 

глобализация като се отделя внимание на анализа на взаимните връзки и зависимости между 
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основните аспекти на демографските процеси, демографските структури и пазара на труда у 

нас и в ЕС. 

В представените за рецензиране научни трудове значимо място заема и монографията 

„Режимът на възпроизводство на населението в България и отражението му върху 

предлагането на работна сила (2005-2030)“. С., Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2011, 334 

с., Борисова-Маринова, К. и Ст. Моралийска-Николова. Преобладаващата част от 

разработката (с ясно разграничение в съдържанието на монографията) обхваща оригинално 

авторско изследване на доц.д-р Кр.Борисова, посветено на  бъдещите тенденции на развитие 

на работната сила в България и на изменение на нейните основни демографски 

характеристики. Формулират се и се анализират  възможни сценарии на развитие на 

работната сила през прогнозния период в избрани конкретни европейски страни. Висока 

оценка заслужава анализът на 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.  В контекста на 

възприетия методически подход се представя  международен сравнителен анализ както на 

режима на възпроизводство на населението, така и на равнището на икономическа активност 

в България и в избраните европейски страни. Изследваните страни  са ранжирани и 

групирани според размерите на индикаторите за възпроизводство на населението и за 

равнище на икономическа активност. Направен е международен сравнителен анализ на 

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

Задълбочените методически търсения на автора водят до редица ценни в практико-приложен 

план резултати, сред които се откроява разработеният сценарий  на потенциално 

икономически активното население в България през периода 2005–2030 г.изграден на 

основата на анализа на тенденциите на изменение на недемографските фактори, влияещи 

върху икономическата активност. 

В представената за рецензиране научна продукция наред с двете монографични изследвания 

се открояват и поредица от студии и статии, които са посветени на актуални аспекти от 

демографското развитие в условията на съвременните социално икономически процеси  

както в нашата страна така и в Европа. Във връзка с това тук могат да отбележат отбележат 

проучванията: на икономическата активност на населението над 50 г.възраст, на 

икономическата активност на етнически групи в България, на международната миграция в 

България и страни от ЕС, на негативния ръст на населението в Европа и др. През периода 

след последната хабилитация доц.д-р Кр.Борисова участва в редица академични форуми и 

във връзка с това са представените за рецензиране научни доклади, които са посветени на 
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актуални проблеми свързани с икономическата активност и възпроизводството на 

населението и работната сила. Представените статии, студии и научни доклади се 

характеризират както с методологична и терминологична прецизност  така и с ясна 

аргументация на формулираните изводи, които се основават на задълбочен анализ на 

значителна по обхват статистическа информация. Публикуваните студии и статии са в 

престижни издания и преобладаващата част от тях са на английски език, което е 

предпоставка за тяхното популяризиране и  в чужбина. От представената справка за 

цитирания и позовавания на научните трудове на кандидата по настоящия конкурс се вижда, 

че в забелязаните 21 цитирания се включват и цитирания в три чуждестранни издания. 

Публикациите на доц.д-р Кр.Борисова се отличават с ясен и разбираем език и стил, което е 

една от основните предпоставки за тяхното широко популяризиране както сред академичната 

така и сред практико-експертната общности с интереси и компетенции в сферата на 

демографското развитие и демографските изследвания. 

 

IV. Основни приноси в научната и  научно-приложната  дейност на кандидата  

         В рецензираните научни публикации на доц.д-р Кр.Борисова се очертават редица 

научни и научно-приложни постижения свързани с концептуално развитие на  моделирането 

и прогнозирането на демографските процеси  чрез  обобщения и качествено нови съждения 

за съществени аспекти на проучваните явления и процеси, които са в основата на 

разработени ефективни методически подходи за прогнозиране  в областта на естественото и 

механичното движение на населението и трансформациите на икономическата активност 

като фактор на социално-икономическото развитие. Основните научни и научно приложни 

постижения с характер на развитие и обогатяване на теоретичното знание и 

методологическите подходи и изводи от самостоятелни емпирични проучвания, могат да  се 

систематизират в следните основни насоки: 

Първо. Доразвита и обогатена е концептуалната рамка за изучаване и измерване на 

икономическата активност и заетостта в специфичните условия на преход към пазарна 

икономика в нашата страна. Приносен характер имат откроените акценти в  

систематизацията на  класически и съвременни концепции за същностните характеристики 

на икономическата активност и заетостта и подходите за тяхното наблюдение, измерване и 

изучаване. Систематизирани са специфичните условия на преходния период към пазарна 

икономика в нашата страна и скоростта на въвеждане на международни стандарти при 

измерване на работна сила, заетост и безработица като методологическа предпоставка за 

условността на динамичните и международните сравнения. Трябва да се открои 
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разработеният и апробиран  метод за оценка на степента на въздействие на определени 

признаци (фактори) при изучаване вариацията на равнищата на икономическа активност и 

заетостта. 

Второ. Усъвършенствана е   методологичната схема за изследване на работната сила чрез 

проучване и систематизиране на съществени връзки и зависимости  между демографските 

процеси и социално-икономическото развитие като основа на формиране на ключови 

съвкупности на населението по пол при изучаване на икономическата активност и заетост. 

От тези позиции се аргументират и систематизират 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 контекста на социално-икономическата динамика през този период. В 

теоретико-методологичен план 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 този процес 

признак. Този извод е сигнал и стимул за по-широко прилагане на кривите на 

активност/заетост при изучаване на динамиката на процесите, свързани с диференциацията 

на повъзрастовата  активност и заетост по пол в бъдеще. 

Трето. Изведени и систематизирани са научни аргументи за анализ и оценка на ранжиране по 

избрани социално-демографски признаци – 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. Приложен е методът 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 са доказани аналитичните му възможности 

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. Висока 

оценка заслужава анализът на динамиката на показателите за размах на разсейването в 

рамките на периода и  възможността да се проследят измененията в диференциращата сила 

на въздействие на признаците. Откроени са редица изводи, които имат практико-приложна 

стойност за обогатяване на информационната база за изграждане на ефективни политики и 

стратегии в областта на демографските процеси, икономическата активност и заетостта. 

Четвърто. Анализирани и аргументирани са основни фактори, които оказват влияние върху 

равнището и динамиката на икономическата активност и нейната диференциация по пол: 

наличието и видът на семейството и образованието (като фактори, общи за всички развити 

европейски страни); местоживеенето (като израз на възможни институционални различия по 
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повод на достъпа на двата пола до основни ресурси, свързани с икономическата активност); 

етническата група (като съвкупен признак, чрез който се изразяват специфични за преходния 

период в страните от Източна Европа фактори) Въз основа на задълбочено и добросъвестно 

обработване на огромни масиви от статистически данни се стига до извода, че  през периода 

на преход към пазарна икономика  в България различията по пол в равнищата на 

икономическа активност  и в равнищата на заетост нарастват значително. 

Пето. Използвани са сценарии на развитие на работната сила в България като инструмент за 

изследване на вероятните последици от режима на демографско възпроизводство върху 

еволюцията на работната сила при заложените силно негативни тенденции в демографското 

развитие на страната до 2030 г. Групирани са 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. Приложен е метод 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. 

Шесто. Анализирана и оценена е  целесъобразността на прилагане на практическите правила 

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

специфични случаи, вкл.- преходният период към пазарна икономика и е приложена 

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

пазарна икономика. Обогатено е знанието с авторов  сценарий на развитие на работната сила 

в 9 европейски страни за периода 2005-2020 г. Разработен е сценарий на развитие на 

потенциално икономически активното население на България за периода 2005-2030 г., при 

който са предвидени промени в равнищата на икономическа активност. Разработени са три 

варианта на сценарий на развитие на потенциално икономически активното население на 

България за периода 2015-2035 г. 

Седмо. Изведени и систематизирани са научни аргументи за конкретни предложения за 

усъвършенстване на разгърнатата система от статистически показатели за изучаване на 

дългосрочните изменения в активността и заетостта както от гледна точка на нейния смисъл 

и обхват, така и за осигуряване на съпоставимост и единство на съставните й елементи. 

Проведените изследвания разкриват възможностите на статистическата информация у нас 

като инструмент за задълбочено изучаване на процесите на дългосрочни изменения в 

активността и заетостта по пол. Въз основа на това се доказва,  че наличната информационна 

база за изучаване на процесите на дългосрочни изменения в заетостта по пол в дълбочина се 
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свързва с  данните от преброяванията на населението. Аргументират се предложения за 

включване на четиримерни разпределения на общото население в анкетата на НСИ по 

заетост, пол, възраст и друг важен социално-икономически признак- предпоставка за по-

широко прилагане на  кривите на заетост за различни години (несъвпадащи с годините на 

преброяванията на населението) при задълбочено анализиране и познаване на 

икономическата активност и заетостта. 

Общото заключение е, че рецензираната научна продукция на доц.д-р Кр.Борисова се 

отличава със задълбоченост и системност при представяне на изследователските резултати,  

както и с убедителна аргументация на защитаваните становища с подходящи научни и 

емпирични доказателства.   

 

V. Основни изводи и заключение 

 

Кандидатурата на доц.д-р Кр.Борисова в настоящия конкурс за заемане на академична 

длъжност “професор” напълно отговаря на изискванията съгласно чл.60 ал.1  от Правилника 

за приложение на ЗРАС и доказателство за това са следните факти: 

а) доц.д-р  Кр.Борисова притежава образователната и научна степен "доктор" от 2004 г. (№ 

29400/27.12.2004 год. изд.от ВАК); 

б) доц.д-р  Кр.Борисова заема академичната длъжност “доцент” от 2007 г. и има над 25 

годишен стаж като член на научно-изследователски екип в БАН (с което многократно се 

надвишава нормативното изискване за  2 години стаж на академичната длъжност "доцент" и  

7 години стаж като член на научноизследователски екип); 

в)доц.д-р Кр.Борисова в настоящия конкурс е представила публикуван самостоятелен 

монографичен труд, който като проблематика и съдържание  напълно отговаря на тематиката 

на настоящия конкурс. Наред със самостоятелното монографично изследване в рамките на 

конкурса са представени и други публикации (студии, статии, доклади), които представят 

основните акценти от научното творчество на кандидата след последната хабилитация. 

г)доц.д-р Кр.Борисова е осъществявала преподавателска дейност по учебни дисциплини 

Планиране и прогнозиране и Фирмено планиране в УНСС с общ хорариум 380 ч. След 

последната хабилитация тя е ръководител на 3 докторанти, един от които  вече е придобил 

ОНС доктор 

Гореизложеното доказва, че кандидатурата на доц.д-р Кр.Борисова напълно покрива 

посочените нормативни изисквания в допълнение към основните изводи и оценки за 
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качествата на рецензираната научна продукция, която обхваща редица научни и научно-

приложни постижения свързани с обогатяването на съществуващите знания за моделирането 

на демографските процеси, за методическите подходи за прогнозиране  в областта на 

естественото и механичното движение на населението и трансформациите на 

икономическата активност като фактор на социално-икономическото развитие. 

 

Заключение. 

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 в областта на демографското развитие и изследване на 

икономически активното население. Кандидатът за професор по обявения конкурс притежава 

качества на утвърден 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 Кр.Борисова 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 тази основа 

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. 

 

 

 

25.02.2016 

София 

 

Рецензент: 

Проф. д-р Маргарита Атанасова 
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