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В обявения конкурс за получаване на академичната длъжност професор за 

нуждите на департамент „Демография“, секция „Икономическа и историческа 

демография“ при ИИНЧ към БАН участва само един кандидат - доц. д-р Кремена 

Георгиева Борисова-Маринова. 

Кремена Борисова-Маринова е доцент в секция „Икономическа и историческа 

демография” на Института за изследване на населението и човека – БАН. Завършва 

висше образование в УНСС през 1986г. Работи като научен сътрудник по демография в 

Лабораторията за демографски изследвания към научноизследователския сектор на 

УНСС до 1991г., а след това – в Института по демография – БАН. През 2004г. защитава 

докторска дисертация в УНСС  на тема „Икономически активното население в 

България през периода 1965-2001г.”, а през 2007г. е хабилитирана в Центъра за 

изследване на населението – БАН по научната специалност 05.02.16. "Икономика и 

организация на труда”. С това тя отговаря на изискванията на чл.29 от ЗРАСРБ, чл.60 

от ППЗРАСРБ и т.51 от Правилата за работа на научните журита за заемане на 

академични длъжности в ИИНЧ - БАН към кандидата в конкурс за професор. 

Доц. Кремена Борисова-Маринова има богат научноизследователски стаж и 

значителен опит в управлението на структури в системата на БАН. Тя е изпълнявала 

различни академични длъжности, като научен секретар на ЦИН и ИИНЧ, ръководител 

на департамент „Демография”. В момента е ръководител на секция „Икономическа и 

историческа демография” в Института за изследване на населението и човека при БАН.  

Научната продукция на доц. Кремена Борисова-Маринова е с впечатляващ обем. 

Представеният от нея за рецензиране списък на научни публикации и други научно-

приложни разработки съдържа 72 заглавия, които са разпределени по следния начин:  2 

монографии, 6 студии и статии, 5 доклада публикувани в сборници трудове от 

национални и международни научни конференции, 11 съставителства и научни 

редакции, 24 писмени експертни становища за държавни институции през периода 

2008-2015г. и 12 писмени становища и рецензии през периода 2008-2015г. Участвала е 

в редица български и три международни научноизследователски и приложни проекта. 

От общо 11-те проекта разработени в Секция ,,Икономическа и историческа 

демография“, доц. д-р К. Борисова-Маринова е ръководител на 3 от тях. 

Предметната област, на която е посветена научната продукция на кандидатката 

за академичната длъжност „професор“ напълно покрива професионалното направление 

3.8. Икономика (Статистика и демография – Икономическа демография). 

Изследователските интереси на авторката са в областта на демографското 

възпроизводство на населението и работната сила, на тяхното моделиране и 

прогнозиране и по-конкретно: моделиране на икономическата активност и заетост; 

прогнозиране на потенциално икономически активното население и работната сила; 

демографска политика. 

Най-съществено внимание заслужават представените от кандидатката за 

„професор“ монографии.  



Първата от тях „Различия по пол в равнищата на икономическа активност в 

България”, разработена върху 211стр. изучава диференциацията по пол при процесите 

на икономическа активност и заетост на населението през последните няколко 

десетилетия. Разглеждат се същността и мястото на връзката между признаците 

икономическа активност и пол в използваната методологическа схема за изследване на 

работната сила. 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. Изследват се различията 

по пол в равнищата на икономическа активност и в равнищата на заетост в нашата 

страна през периода 1985–2001 г. 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. В изследването са използвани данни от трите 

преброявания 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. 

Монографията е предназначена за специалисти и изследователи, за компетентните 

държавни органи на национално и регионално равнище, за институции, експерти и 

НПО, за преподаватели и студенти, както и за всеки читател, който се интересува от 

проблемите на работната сила в съвременния период. 

Втората монография „Режимът на възпроизводство на населението в България и 

отражението му върху предлагането на работна сила (2005-2030)”, написана в 

съавторство, като над 80% от съдържанието е дело на доц. д-р К. Борисова-Маринова, 

изследва и изучава 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 9 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, 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 2008г. Направен е международен 

сравнителен анализ на бъдещото развитие на работната сила в избраните страни за 



периода до 2020г. Разработени са два сценария на развитие на работната сила в 

България до 2030г. – при неизменно и нарастващо равнище на икономическа активност. 

Представените научни публикации са написани, както самостоятелно (без 

съавтори), така и в съавторство, където също ясно личи личния принос на 

кандидатката. В изследователската си дейност кандидатката използва богат 

литературен апарат с коректно цитиране на съответните източници. Трудовете ú са 

добре структурирани и подредени. Методологическите и практико-приложни части 

демонстрират компетентността и научната прецизност на кандидатката. Анализът на 

научните и творческите приноси и цитиранията на доц. д-р Кремена Георгиева 

Борисова-Маринова дава достатъчно основание да се твърди, че нейната научна 

продукция може да бъде базова като информационен изследователски фонд и като 

специализирана научна литература. Акцентът в цялата ú научна продукция е върху 

моделите на възпроизводството на населението; измененията в демографските и 

социално-икономическите структури на икономически активното население; факторите 

за развитие на икономически активното население; средносрочни и дългосрочни 

прогнози на общото и активното население; политиката по икономическата активност; 

демографските аспекти на икономическата активност и др. 

Научните приноси на доц. д-р К. Борисова-Маринова могат да се отнесат в 

категорията обогатяване на съществуващите знания в областта на икономическата 

демография на международно и национално ниво. Наред с фундаментализма 

изследванията имат и определено научно-приложен характер. 

Изследванията на доц. д-р К. Борисова-Маринова най-общо могат да се 

систематизират в следните направления: 

- Моделиране на икономическата активност и заетост; 

- Прогнозиране на потенциално икономически активното население и 

работната сила; 

- Демографска политика. 

В тези три направления кандидатката е представила и основните си публикации.  

В първото от тях Моделиране на икономическата активност и заетост: 

- като научно-приложни приноси: ранжирани са избрани социално-

демографски признаци  по степен на въздействие 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 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; 

формулирани са предложения за усъвършенстване на система от статистически 

показатели за изучаване на дългосрочните изменения в активността и заетостта. 

- като методологични приноси могат да се посочат: Доразвиване на 

постановката за подход за разделение на съвкупностите на населението по пол при 

изучаване на икономическата активност и заетост за изследване на работната сила; 



конкретизиране на факторите, влияещи върху икономическа активност на жените в 

България през периода след 60-те години на 20в. до началото на 21в; конкретизирани са 

методологически проблеми при изучаване и измерване на икономическата активност и 

заетостта в условия на преход към пазарна икономика; предложен и апробиран е метод 

за оценка на въздействието на определени признаци, при изучаване вариацията на 

равнищата на икономическа активност и заетост. 

Във второто направление Прогнозиране на потенциално икономически 

активното население и работната сила: 

- като научно-приложни приноси могат да се посочат: анализирани са 

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 1965-2005г; 

приложен е метод за декомпозиране на разликата в общите коефициенти на 

икономическа активност на промени, дължащи се на измененията във възрастовата 

структура на населението в трудоспособна възраст; формулирана е оценка на 

целесъобразността на прилагане на практическите правила при прогнозите в някои 

специфични случаи, и е приложена модификация за България; разработен е сценарий за 

прогнозиране на потенциално икономически активното население и работната сила в 

някои европейски страни и за Р България за определени периоди от време под 

въздействието на различни фактори.  

- като методологични приноси могат да се посочат: сценариите 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 

2030г. 

В направлението Демографска политика като научно-приложен принос може да 

се отчете методът на възрастово-напречно-кохортния анализ за получаване на обща 

оценка на резултатите от мерките за стимулиране на раждаемостта в България. 

Цялостното научно творчество на кандидатката доказва, че тя познава много 

добре предметната област в професионалното направление, темите са разработени с 

необходимата научна прецизност и с основание може да се говори за приноси с 

методологичен и приложен характер, като напълно приемам предложената справка за 

научните приноси на трудовете представени за рецензиране.  

В заключение, научноизследователската и научно-приложната дейност на доц. 

д-р Кремена Георгиева Борисова-Маринова отговаря на нормативните изисквания за 

развитието на академичния състав и общата ми оценка за нея е категорично 

положителна. 

Получените от доц. д-р Кремена Георгиева Борисова-Маринова научни 

резултати се оценяват високо от професионалната колегия, защото голяма част от 

забелязаните и документирани цитирания (3 в международни и 15 в национални 

издания) са направени в реномирани издания в областта на икономическите аспекти на 



демографията, освен това кандидатката представя и 8 цитирания в докторски 

дисертации. От анализа на научната продукция на доц. д-р Борисова-Маринова става 

ясно, че по-голямата част от публикациите представени за конкурса са в периода 2011-

2015 г., което логично предполага, че цитиранията им тепърва предстоят. 

Трябва да се отбележи, че доц. д-р Кремена Георгиева Борисова-Маринова е 

осъществила успешно ръководство на докторант през 2015г. - Адриана Валентинова 

Христова, сполучливо защитила дисертационен труд на тема „Икономически активното 

население в България – образователна структура и прогноза (1985 – 2021 г.)”. 

Заключение 

Имайки предвид гореизложеното, предлагам на научното жури доц. д-р Кремена 

Георгиева Борисова-Маринова да бъде избрана за професор по област на висшето 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. 

Икономика (Статистика и демография – Икономическа демография) в секция 

„Икономическа и историческа демография”,  на Института за изследване на 

населението и човека при БАН - София 

 

25.02.2016год.                    член на научното жури:…………………….. 

гр. Шумен                                                                   /проф. д-р Д. Салтиров/ 


	D_Saltirov_stanovishte.pdf
	Saltirov_stanovishte

