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HAYIIHO CTAHOBI,IIIIE
Ha HayqHara Aefinocr sa

AoueHr a-p KPEMEHA |EOP|I4EBA EOPI4COBA-MAPI4HOBA,

eArrHcrBeH KaHArlAar 3a ytracrr4e B KoHKypca 3a ana1eMldr{Hara AnbxHocr ,,npo$ecop"
lo HaytrHara cneqlraJrHocr "Crarr4crr4Ka r,r AeMorpabws - I4ronour.IqecKa AeMorpa$ut",
c urra(pr,p 05.02.06, o6lacr Ha Brrclre o6pasonanze 3. CoquoJlorlIfl, cronaHcKl4 pI rIpaBHIr

HayKr.r, upo$ecuonanHo HarrpaBJreHrre 3.8. IrlxonoMr,rKa B Ltuctnryla 3a I,I3cneABaHe Ha

HaceneHr4ero a qoBexa (ITII4HH) - BAH (o6xnen n <.{rpNaBeH BecrHuK", 6p. 86 ot
06.11.2015 r.)

Or upo$. A.r.rK.H. POCI4UA PAH|EIIOBA IIABJIOBA or I4ncruryrasa r4KoHoMr4rIecKIr

[3cneABaHrrq Ha EAH, AoKTop Ha r4KoHoMr{rrecKrrre HayKr{ [o HayrlHara c[eIII4iuIHocr
05.02.06 <<CrarracruKa H AeMorpa$ux> rz upo(fecop ilo HayqHara crleup{ulJluocr 05.02.10
" CBeroBHo cronaHcrBo r,r MexAyHapoAHIr t4 KoH oMI,IqecKI,I orHoIIr eukrfl",

rrJreH Ha Hayuuoro xypu Ha ocHoBaHue Hawt. 4, al.2 u'ar.25 or 3PACE, .Ir. 4 or
llpaeu.rurura 3a rrpr4naraHe Ha 3PACE na EAH v B cborBercrBl,Ie Ha peureHlIe Ha

Hayuuua c:bBer naVII4HH- BAH (uporor<on Ns 12 ot26.ll.2015 r.) u 3anoseA Ha

lupexropa Ha rlHcrltryra P[-6-316 or 3.72.2015 r.

I. O6ua orIeHKa Ha KaHAIrAara
Kouxypcsr 3a aKaAeMlrr{Hara AJIbxHocr ,,npoSecop" s WI4HH - BAH e o6sseH

cro6pasHo r43LrcKBaHHflTaHa 3axona 3a pa3Br{Tr.re Ha aKareMr{rrHr4fl cbcraB. Karo e4uucrBeH
KaHAr,rAar B Hero 3a nocrbnr{nr4 AoKyMeHTr4Te Ha AorI. a-p KpeureHa feopruena Eopucona-
Mapuuoea

Aoq. a-p Kpeueua Bopucoea-Mapnnona e 3aBtprrrurra Bucurero cn 6axalaBbpcKo
o6pa:onauue r YHCC upes 1986 (rorana BI4I4 (K. Mapxc>), crerlr{i}JrHocr <Coquaruo-
r.{KoHoMr4qecKo rr:raHr,rpaHe). Ao 1991 r. pa6oru Karo HayrreH cbrpyAHr.rx e Ila6oparopl{.f,Ta
3a AeMorpa$cxu u:cre4Banrfl. xrrra HIrIC n YHCC, a cneA ToBa rrocrtrrBa B l4ucruryra uo

4euorpaQrax - BAH (4nec I4I4Hr{) r4 orroraBa Ao AHec B Hero nporur{a npoSecanarsusr it
nrr. tr4:nrpB.flBa rr:bu Ha MJIaArrr[ Hayr{eH cr,TpyAHIrK B TpI4Te My crefleHu. Pa:pa6orBa I{

rryez 2004 r. 3arrlr.rraBa AlrceprauLrfl. Ha reua <IrkoHoM[vecKa aKTI4BHocr Ha HaceJIeHI{ero B

Eurapua. TesAenqur,r, Qaxropu Ia [epcrreKTr4Br,r) 3a nonyqaBaHe Ha o6pa:onareJlHara I{

HaytrHara creneH ,,!oKTop", cneqrlanHocr ,,Crar[crl4Ka I4 AeMorpabus". llpe: 2007 r. e

u:6paHa Karo craprrr.r HayqeH cbrpyAHr{K (aorlenr) no crreurraJrHocrra ,,I4xououuKa 14

opraHr.r3aur.r, Ha rpy,ua". B cneABaul[Te roAr4Hr4 ocBeH HayqHou3crleAoBarencrara pa6ora
r43rbrH-flBa r.r pa3nr4rrHa eKcrreprHa u ytpaB.rreHcKa gefiuocr: HayqeH ceKperap na I4I4HH,
qJreu Ha Hayunu.a cbBer, Ha peAaKuI,IoHHara KoJIer[u Ha ctt. ,,HacereHl4e", IoHacroqtueM -
rJraBeH peAaKrop, pbKoBoAr.rreJr Ha AerrapraMeur ,,,{euorpa$w" (2011-2014 r.), na cerrlt4fl

,,IrlrouoMr,rqecKa u ,rcropr{qecKa AeMorpa$ua" (or 2014 r. .qocera). VIwa nanoro6poftnu
yqacTLrs. B Haur.roHaJrHrr vt MexAyHapoAHr.r HayrrHr4 rrpoeKTu, pa6oruu rpyna, pa6ota c

AOKrOpaHry u AP.

II. Ouenrca Ha HayqHr{Te rr flparcTrrqecxrr pe3yJrrarrr n flprrHocrr Ha rrpeAcrBeHara 3a

yqacTue B KoHKypca rBopqecKa TIpoAyKIII{s

Aou. a-p Kperurena Eopucona-MapprHoBa 3aflBflBa 3a yqacmue a rconxypca 13

Hayr{HH ny6:ruxaqzr4 cneA npu4o6reanero Ha aKaAeM[rrHara AJrbxuocr ,,AoueHT", or KoI,ITo

2 nonorpa$ura (n o6ru o6enr or 554 crp.), 6 wygun u crarr4u (or rouro 5 ca ua aur:rufict<lr
esur<) - e o6u o6eu oro.ro 95 crpauuuu; 2 AoKnara (or rouro 1 e na aHrrraficxu esulc),



публикувани в сборници от международни научни конференции 3 – от национални 

научни конференции (в общо обем от около 85 страници). Самият кандидат отчита за 

целият си творчески път досега научна продукция с общ брой публикации 100, от 

които 3 монографии (2 самостоятелни и 1 в съавторство), 23 статии и студии, 9 доклада 

на научни конференции (3 от които са на международни конференции), съставителство 

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

приложни разработки, 24 експертни оценки и становища, 12 становища и рецензии. 

Тематиката на научната продукция на доц. д-р Кремена Борисова-Маринова изцяло 

покрива зададената при конкурса тематика. Представените публикации показват 

богата, активна и разнообразна научна дейност, достойна за участието на кандидата в 

конкурса.  

Авторът отчита 21 цитирания на свои публикации в национални издания и 21 – в 

дисертации. 

Научните интереси на доц. д-р Кремена Борисова-Маринова са в областта на 

демографското възпроизводство на населението и работната сила. В представените по 

конкурса публикации се открояват няколко тематични направления, които са 

относително обособени по тематика и на които ще се спра по-нататък. Преди това ще 

направя уговорката, че моите представи за тематичните направления не се покриват 

напълно с обхвата и формулирането им, дадени от кандидата в неговата справка за 

приноси. 

Несъмнено най-голямото тематично направление е свързано с изучаване на 

демографските аспекти на икономическата активност и заетост. Не смятам обаче, 

че думата „моделиране” е точната при формулирането на първото направление. Тя по-

скоро отклонява и предполага по-различен кръг от изследвани въпроси. Третото пък 

направление „демографска политика” е преплетено в цялата продукция на кандидата и 

описаното тук в два реда не го отразява точно.  

 Изучаването на икономическата активност и заетост, преплетени с 

демографските аспекти, обхваща широк кръг подвъпроси: възпроизводството на 

работната сила (монография № 2 и научни публикации № 2, 6, 7, 9, 11), раждаемост в 

България и политика по фертилност (№ 8.),  семейството и междупоколенческата 

солидарност, насърчаване на активния живот при възрастните хора (№ 3),  ролята на 

миграцията (№. 4 ), заетост по етнически групи (№.5), джендър аспекти и по-специално 

заетостта при жените (монография 1 и научна публикация № 10) и др. Това й дава 

възможност за комплексно обхващане на темата и по-обосновани изводи предложени 

решения.   

 Второто, посочено от доц. д-р Кремена Борисова-Маринова научно направление 

«Прогнозиране на потенциално икономически активното население и работната 

сила» има своето самостоятелно значение. Работата по него позволява на кандидата  от 

позицията на ясно характеризираните работна сила и икономическа активност да 

погледне върху тях в перспектива, като отчита сложните демографски изменения. 

 На базата на предложените от доц. д-р Кремена Борисова-Маринова и личните 

ми впечатления от нея мога да откроя следните базови приносни моменти в нейната 

научна продукция и дейност: 

 1. В продължение на около 25 години тя успява да допринесе много за 

преодоляване на наложилия се преди това дуалистичен подход в страната - 

демографски позиции при изучаване на работната сила и икономически позиции при 

изучаване на икономическата активност. Върху това тя работи системно и 

последователно и отразява в научните си трудове, като разглежда различни конкретни 

проблеми, отчитайки изменящите се и усложняващите се условия на съвременното 
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общество. За успеха й в тази област допринася подходящото й образование и след това 

системно натрупаните научни познания и поддържан интерес към темата.  

 2. В нейните научни изследвания, включително емпирични проучвания, в които 

предлага показатели, подходи, методи, модели, прогнози и т.н., присъства навсякъде 

критичният й поглед върху използваната методологична база – дефиниция на 

използваните категории, пълнота, неточности, специфика, а също и отразени виждания 

и предложения за подобряване на информационната база (например уеднаквяване на 

основните социално-демографски признаци за активното и заетото население, 

уеднаквяване на подгрупите на един и същи признак в преброяванията на населението 

и в анкетата „Заетост и безработица” на НСИ, прецизиране на регистрацията на 

безработните и т.н. – монография  №1).  

 3. Приносите на доц. д-р Кремена Борисова-Маринова са както от 

методологичен, така и от научно приложен характер чрез апробирането и предлагането 

на подходящи методи и подходи при изследваните явления и процеси. 

 4. Авторът има ясен и компетентен изказ, пише по начин, който създава доверие 

и уважение на читателя към поднасяните и интерпретирани явления, процеси и 

решения.  

5. Заслужено трябва да се отдаде значение на извършената от кандидата 

обширна научно и научно-приложна работа – национални и международни научни 

проекти, научно-приложни разработки (18 на брой), десетки експертни оценки и 

становища, участие в специализирани работни групи, съвети и др., което утвърждава 

кандидата като едно от имената в нашата колегия, допринесло върху формирането на 

икономическата политика през призмата на демографските характеристики. Доц. д-р 

Кремена Борисова-Маринова показва добри организационни качества в ролята й на 

авторитетен учен –ръководител на секция „Икономическа и историческа демография” в 

ИИНЧ, главен редактор на списание „Население” и др. Има един успешно защитил и 

двама настоящи докторанти. 

Всичко това ми дава основание да приема, че кандидатът напълно отговаря на 

съвкупността от критерии и показатели за заемането на академичната длъжност 

„доцент” съгласно ЗРАСРБ и изискванията на ИИНЧ - БАН. 

 

ІІІ. Заключение 

Представената научна дейност, отразена в досегашната изследователска работа 

на доц. д-р Кремена Борисова-Маринова, я представят като утвърден учен с приноси от 

национална и международна значимост. Те са съществена част от проведените в 

страната научни изследвания и тя се вписва сред водещите автори в областта на 

икономическата демография. Всичко това я представя пред научното жури като 

кандидат с висока квалификация и професионализъм. 

 Като член на Научното жури смятам, че доц. д-р Кремена Борисова-Маринова е 

изграден изследовател със значителен брой публикации и постигнати резултати от 

научен и научно-приложен характер. Тя отговоря на изискванията и има качествата да 

заеме академичната длъжност „професор”. Убедено подкрепям нейното избиране. 

 

  23 февруари 2016 г.     Подпис:   

        (проф. д.ик.н. Росица Рангелова) 
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