Кремена Борисова-Маринова
Контакти
Адрес: София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 6, ет. 5/6
Тел.: 979 30 30
E-mail: kbmar@abv.bg
Научни интереси
Моделиране на възпроизводството на населението; прогнозиране на населението и
работната сила; изучаване на взаимодействията между демографската и икономическата
системи на обществото
Образование
2016 – Професор, специалност „Икономика (Статистика и демография)“, ИИНЧ– БАН
2007 – Доцент, специалност „Икономика (Икономика и организация на труда)”, ЦИН-БАН
2001-2003 – Доктор, специалност „Статистика и демография”, ЦИН-БАН
1982-1986 – Магистър по: Икономика; Социално-икономическо планиране, ВИИ (днес
УНСС), София
Научни и административни длъжности
от 2016 – Професор, Департамент Демография, ИИНЧ-БАН
2010-2016 – Доцент, Департамент Демография, ИИНЧ-БАН
2007-2010 – Доцент, Център за изследване на населението, БАН
2002-2007 – Научен сътрудник І ст., Център за изследване на населението, БАН
1991-2002 – Научен сътрудник І ст. по демография, Институт по демография, БАН
1987-1991 – Научен сътрудник по демография ІІІ ст. в Лаборатория за демографски
изследвания, УНСС, София
Председател на Общото събрание на учените, ИИНЧ-БАН (2016-досега)
Ръководител на секция „Икономическа и историческа демография” в ИИНЧ-БАН (2014досега)
Ръководител на департамент Демография в ИИНЧ-БАН (2011-2014)
Научен секретар, ИИНЧ-БАН (2010-2011)

Участие в научни проекти (последни пет години)
-

-

-

Ръководител на ІV-та работна група „Демографско развитие и работна сила“ по
проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“,
ИИНЧ-БАН, ръководител проф. А. Христова, 2017-2018 г.
Ръководител на проект „Организиране и провеждане на Кръгла маса на тема
„Джендърни ефекти от политиката за удължаване на трудовия живот в България”,
COST- Action IS1409, 2016 г.
Член на изследователския колектив на проект „Цели, приоритети и политики за
изпълнение на стратегията за демографско развитие на Република България”, ИИИБАН, ИИНЧ-БАН и МТСП, ръководител чл.-кор. Д. Димитров, 2015 г.

Преподавателска дейност и ръководство на докторанти
-

-

Курс за докторанти „Основи на демографския анализ” в ИИНЧ-БАН, София (30 часа,
2016 г.)
Научен ръководител на Евелин Славомирова Йорданова, задочна докторантка по
„Статистика и демография” в ИИНЧ, 2012-2017 г., успешно защитила дисертация на
06.02.2020 г. в ИИНЧ-БАН
Научен ръководител на Адриана Валентинова Христова, редовна докторантка по
„Статистика и демография” в ЦИН/ИИНЧ, 2010-2013 г.; успешно защитила
дисертация на 08.06.2015 г. в ИИНЧ-БАН
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