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CTAHOBIIIIIE

or AorI. .u-p Kpervrena Bopucona-Mapzuoea,
ceKqn;r,,ZKoHoMr4.recKa r4 il cropfiqecKa gerr,rorpa{ ux" s VML+I npu EAH,

rrpeAceAaTen Ha HayqHo )Kypr.r 3a npoBexAaHe Ha 3arrlr4ra Ha AI4cepTaIIH{ Ha reMa

,,MogelupaHe r,r [porHo3r4paHe Ha nocro{HHoro HaceJreHr,re il ua pa6orHara cvila Ha crpanara
u ua flnosAr,rBcKa o6lacr [pe3 rrepuorc 199l-2025 r." sa 9.r'a feHueea-,{uMoBa 3a

lpl,rc6x,4aHe Ha o6pasoBareJrHara r,r Hayr{Ha crerreH ,,4oKTop" no clerlr4anuocr ,oCratvcrvKa
u 4euorpaQur"

B npe4cranenufl sa 3arrlr{ra Auceprarlr4oHeH rpyA ce r.{3cJreABa eAuu oco6eHo aKryaJIeH

r4 3Haqr{M B AHerxHo BpeMe upo6renr 3a Harrrara crpaHa, cBbp3aH He caMo c 4euorparpcKoro,

HO I'I CbC COIII4AJIHO-IIKOHOMHqECKOTO PA3BI{TI4E B HAI.IIIOHAJIEH IA PEil'OHAJIEH ACNEKT.

Bucora'ra :a rr,taqa6r.rre Ha crpaHara r4 rrpoAbmxr,rreJrHa eMurparlr4r npe3 nocneAHI,ITe ABe

Aecerunerl,Ifr. vt rvncara Ha HaAex(AHa 14 u3qeprrareJrHa crarr4crt4r{ecra rau$opnrar\nfl 3a Hes.

HiIJIarar ueobxo4urr,locr"ra KaKro or paspa6orBaHero Ha [oAxoAH 3a orleHrBaHe H MoAenr{paHe

Ha pa3Mepa 14 4err,rorpaQcrure xapaKrepr4cTr{Kt4 Ha BbHrrrHara MHrparlru, raKa u oT

[paKrl,IqecKo orleH.rrBaHe Ha 6por. u Bb3pacroBo-rroJroBara crpyKrypa Ha nocrorHHoro

HaceJIeHI,Ie Ha crpaHara u rreil;.ture o6lacru. I,Irpa6ornaHero Ha AbnrocpoqHr4 rrporHo3r4 3a

HaceJleHlzero u pa6o'ruara cilra Ha crpaHara 14 B reprzropr.raneH pa3pe3 (ro o6nacrra) ua

ocHoBaTa Ha Kopr4fr4paHa Bs3pacroBo-[oJroBa cTpyKTypa Ha HaceneHr4eTo, noJryqeHa B

pe3ynrar Ha oIIeHKHTe 3a BbHrxHara r{ BbrpeuHa Mr{rpaquq rtpe3 6asoeu.s [epr4oA, e eAHa or

BilKHI,Ire sa4aqn, Kor.rro crorr npeA AeMorpa$crczre r.r3cJreABaHr.rfl y Hac. Ilz6pauata o:r .flHa

feuueea-,{vMoBa reMa e aKTyanHa r,r BaxHa 3a AeMorpatpcroro Ii corlr4aJrHo-r4KoHoMrrqecKoro

pa3BHTI,Ie Ha CTpaHaTa, KOeTO rrpeBpbqa npeAnolKeHr4[ TpyL B MHofo HaBpeMeHHo HayqHo

IBcneABaHe c BalKHo 3HaqeHr,re 3a ycbBbprueHcrBaHe Ha r4HcrpyMeHTapr4yMa sa 4euorpaQcro

MOAenLIpaHe I{ npofHo3zpaHe, 3a vKoHoMr4qecKoro ynpaBneHr4e H cour4anHaTa rrpaKTr,rKa, 3a

npaBl{nHara oIIeHKa Ha flporl,Iqauloro pa3Br4Tlre Ha HaceJreHuero 14 sa uspa6orBaHe Ha

noAxoA{rrla cTpaTefr{r u [porpaMr4 3a cMeKr{aBaHe Ha rrocneAr4rlr4re oT Hero.

flpeAcrareHutr Ar4ceprarlr{oHeH rpyl s o6elr or 150 crpauuqr.r c6A6pxa pa3rbpHara

I{ JIoruqecKI,I nooneAoBareJrHa crpyKTypa Ha r43Jro}(euze. Cle4na Aa ce noAqeprae, qe

AoKTopaHTKara e rpopnylupana KopeKTHo nocraBeHara rleJr, 3a4av.v 14 xr{rrore3u Ha

I43cneABaHero cI4. B ttsroxeur4ero AoKropaHrKara AeMoHcrpr.rpa MHoro 4o6po paBHr.rqe Ha

TeopeTl4qHa IIOATOTOBKa r,r [O3HaHr4q Bbpxy [poqecr,rTe Ha MoAenr,rpaHe rr [pofHo3r4paHe Ha

,,orBopeHo HacereHlle" ua uaquoHaJrHo r,I peruoHanHo paBHrdIIIe. Tq e ycrrrJra Aa noKaxe

MHoro 4o6pe paBHLIIIIero Ha reoperr{qHara cn rroAroroBKa B il3Jrox(eHr{ero 14 B [peAcraBeHr,rt
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списък на използваната литература. Докторантката е откроила и формулирала точно 

нерешените проблеми в областта на измерването и моделирането на демографското 

възпроизводство на работната сила на България през разглеждания период. Получените 

резултати от изследването са изложени логично, коректно и прецизно. 

С изследването си докторантката е изпълнила поставената цел и получените 

резултати имат важно методологическо и практическо значение. Научните приноси в 

дисертационния труд могат да бъдат открити в няколко основни направления. 

Разработването на модели за включване на външната и вътрешна миграция за оценяване 

на ретроспективния брой на населението в страната и по области през периода 1990-

2010 г. в условията на липсваща статистическа информация е актуално и необходимо, 

но все още недостатъчно разработено направление на развитие на формалната 

демография у нас. Използването на кохортни вероятности за умиране и 

външномиграционно салдо при анализа и прогнозата на населението също е стъпка 

напред в съставянето на демографски прогнози у нас. Предложените и апробирани 

методи за косвено оценяване на външната нетна миграция по пол и възраст за 

периодите между две преброявания на населението у нас и за превръщане на 

вътрешномиграционните салда във втори главни съвкупности по пол и възраст дават 

възможност да се получат по-точни оценки на постоянното население на страната и 

Пловдивска област през изминалите 20 години и това е крачка напред в процеса на 

уточняване броя на постоянното население на страната и областта в течение на този 

уникален период на преход, през който преминава България. Наред с това, разработените 

оценки на разпределенията на постоянното население и прогнозите за населението и 

работната сила до 2025 г. на национално и регионално ниво са съществен резултат с 

приложно значение, доколкото получените резултати могат да се използват както за 

целите на моделирането и оценяването на постоянното населението на страната и 

Пловдивска област за посочения период, така и за нуждите на управлението.  

Авторефератът отразява адекватно и ясно съдържанието на дисертационния труд 

и постигнатите резултати. В него е представена точна справка за основните теоретични 

и приложни приноси на дисертационния труд. 

Докторантката Яна Генчева-Димова има три самостоятелни публикации по 

темата на дисертационния труд. По мое мнение получените резултати от изследването 

дават възможност и за други публикации и препоръчвам на докторантката да публикува 
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оценките за населението и прогнозните резултати, с което ще се акцентира на 

практическата стойност на представеното изследване. 

Заключение 

Предложеният труд на тема „Моделиране и прогнозиране на постоянното 

население и на работната сила на страната и на Пловдивска област през периода 

1991-2025 г.” покрива изцяло традиционно установилите се у нас критерии за 

докторска дисертация. Като се вземат предвид достойнствата на представената 

дисертация и получените в нея резултати предлагам на Уважаемото научно жури 

на Яна Генчева-Димова да бъде присъдена образователната и научна степен 

“доктор”. 
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