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cTAHOBT4TUE

or npoQ. a-p fropaau XpucrocKoB, rrJreu Ha HayqHoro xypu
B KOHKypC 3a 3aeMaHe Ha AKaAeMrrrrHa AJTb}I(HOCT

,,IIPO(DECOP*,
e o6racr Ha Brrc[re o6pa:onanue 3. CoquaJrHrr, crorraHcKu rr [paBHrr HayKrr,

upoQecuonaJrHo HarrpaBJreHrre 3.8. llrconoMrrKa (Crarucruma rr AeMorpaQun -
I{xonopru.recna AeMorpa{un), [B 6pofi 86 or 06.11.2015 r. , o6rnen or llucruryra :a

r{3cJreABaue Ha Hace,reHrrero [r qoBeKa upu EAH

Omruocruo: HayqHama, HayqHo-npuJtoilcHama u npoSecaoH&nHo-axadeMurtttama def,tuocm
u npodyxrqua, npedcmaneHa omyqacmHuwa 6 KoHKypca - do4. d-p Kpeuerua feopzueea

Eopucooa - Mapuruooa

I. 06111o orrrcaurre Ha rpeAcraBeHara Hayqua rpoAyrcrlrs ro KoHKypca

3a qerure Ha KoHKypca KaHAr4Aar:br 3a npo$ecop Aou. A-p KpeueHa feoprnena
Bopucona - Mapunona e ilpe.4craBr{Jra cJreAHr,rre HayqHr4 uy6nnrauuu:

o lly6nuryBaH caMocroqrereH uouorpa$raqeH rpyA c o6ena or 271 crpauuqra;
o lly6nuxyBaH MoHorpa$uuen rpyA B cr,aBTopcrBo c o6erra or 334 crpaHr,ruu;
o lllecr Hayr{HI4 cry[laLr I4 HayrrHI4 crarvftr c o6ut o6eu or 93 crpanzqra;
o lea HayqHu AoKJIaAa, uy6nuxyeaua n c6opnaqu rpyAoBe or MexAyHapoAHr4

HayqHu rori$epenquu c o6ul o6en or 31 c:rpannqu;
. Tpn Hayt{Ha AoKJIaAa, ny6nuxynanu e c6opnuqr.r rpyAoBe or HarlrloHirJrHr4 HayqHr.r

xouQepenquu c o6rq o6eu or 50 crpauuqn;

Or npe4craBeul,ITe o6rqo 13 6por HayrrHZ ny6maxaqur, 9 ca caMocrorrenHr4
pa:pa6orrra u 4 rrylrtuxa\kril ca B cbaBropcrso. B cbaBTopcrBo ca 1 nronorpa$uueu rpy4, 2

HayrIHI{ crarlakr u 1 nayueH AoKJraA, Karo rrpr,rHocr,T Ha Aou. A-p Kperr,rena Eopucora -
MapuHona B Te3r{ uy6mzraquu e yroqHeH c pa3Aenr4TeJrHlr nporoKonr{. [lecr or
trpe.4craBeHvffe 3a orIeHKa HayrrHr4 TpyAoBe c o6rq o6eu or 73 crpauzqvr cama qylq4 e3r4K.

flpe4cr:anenuta 3a peueH3rzpaHe HayrrHa rrpoAyrur4.,r ua Kpenena EopNcoea - Mapunona cile4
uprz4o6unaue Ha aKaAeMI{qHara ,(JlbxHocr ,,goqeHT", e AocrarbqHa rro o6eu u 6orara uo
cbAbpxaHr.re u e uy6rr4KyBaHa B aBTopr4TerHr4 HayqHil u34arvrfl., c Koero e yIoBnerBopeHo
I43r.rcKBauero or 3aroua 3a pa3Brrrr{e Ha aKaAeMI,IrrHufl. cr,craB n Peny6nuxa Et:rrapur.

OceeH rrocorreHr4Te HafrHr,r ny6m.rxaquu, AorI. KpenreHa Bopucona - MapunoBa r{Ma
I43Knloql4Teruro 6orara ra pasHoo6pa3Ha HayrrHa r,r HayarHo-npnnoxHa 4efiuocr lz3pa3.,rBarua ce
B CJIeAHT4Te HanpaBneHrrr:

o CrcranureJlcrBo Ir peAaKIII4fl Ha HayqHr4 TpyAoBe ua 6rlrapcKa rr aHrJrr{ficru egax -
11 6pox;

o Hayqno rprnoxHr4 pa.:pa6orxu - 12 6por,;
o lluclrenrr excneprHr.r craHoBrzrrla 3a AT,pxaBHr{ r4Hcrr.rryur{fl npe3 nep]rora 2008 -

2015 r. -24 6pox;
o llucruenrr craHoBr.rqa r peueH3r{r,r [pe3 nep]roAa 2008 - 2015 r.-12 6por.
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В заключение по тази точка от становището може да се каже, че  

представената за оценяване  научната продукция на доц. д-р Кремена Борисова - 
Маринова, както и цялата документация по конкурса, е много добре подредена и 
визуализана, което улеснява в максимална степен всеки член на научното жури. 
По съдържание, представените публикации напълно съвпадат с тематиката на 
научната специалност Статистика и демография – Икономическа демография, по 
която е обявен конкурса и като количество  напълно удовлетворява изискванията 
за назначаване на тази академична длъжност. 
 

 ІІ. Оценка на индивидуалния монографичен  труд   “Различия по пол в 
равнищата на икономическа активност в България”, Академично издателство 
„Проф. Марин Дринов“, С. 2011 (286 стр.) 
  
              1. Обща характеристика на монографичния труд 
  

В структурно отношение  монографичният труд на Кремена Борисова - 

Маринова  се състои от увод, четири глави и заключение. Основната цел на 

монографията е ”… да бъде изучена диференциацията по пол при икономическата 

активност и заетостта на населението у нас през периода на преход към пазарна 

икономика” (стр. 25), за постигането на която се решават пет логически обвързани и 

последователно решавани задачи. 
 
Монографичният труд на доц. д-р Кремена Борисова - Маринова се откроява със 

следните по-съществени отличителни характеристики, а именно: 

• Актуалност – това  е една от малкото публикации в България, в която се 

разглеждат така пълно теоретичните постановки и практическите аспекти 

на различията по пол при икономическата активност и заетостта в 

България през един специфичен период – преходът към пазарна 

икономика; 

• Коректност при ползването и подходящ начин на анализ и предаване на 

знанията от големия брой литературни източници и документи на 

авторитетни международни организации и изследователски центрове; 

• Съвременното академично оформление на труда, професионалният и 

едновременно с това точен и достъпен език и множеството фигури, 

таблици и други форми на илюстриране, чрез които се разясняват важни 

теоретични въпроси и концепции и основни акценти на изследвания 

проблем – различията по пол при икономическата активност и заетостта; 

• Полезност – трудът е подходящо четиво както за изследователите на 

проблема с различията в икономическата активност и заетостта по пол -  

научни работници и докторанти, така и за политици и най-вече за 

вземащите решения ръководители от най-високо държавно ниво. 

 
2. Основни научни и научно-приложни постижения в монографията  

 
По-съществените достойнства с характер на научни приноси в 

монографичния труд на доц. д-р Кремена Борисова - Маринова са следните:  

•  Извършен е един панорамен преглед и критичен анализ на концепциите 

на джендърната проблематика, като се разкрива известен напредък в 

изследването на по-дълбоките връзки между пола и икономическата 
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активност и заетостта. На тази основа се предлага една следваща стъпка - 

прилагането на комбинирани разпределения между икономическата 

активност и пола в съчетание с други важни демографски и социално-

икономически признаци, като теоретична рамка на по-задълбочени 

изследвания по тази проблематика. (стр. 40) 

•  Изведени са дългосрочните тенденции в различията в икономическата 

активност и степента на заетост в развитите страни и у нас, като са 

идентифицирани особеностите и факторите, които определят тези 

различия в условията на преход към пазарна икономика. 

• Систематизирани и доразвити са основни дефиниции и методологически 

подходи  при изучаване  на икономическата активност и заетостта. 

Предложени и апробирани са методи (например методът на кривите на 

икономическата активност и заетост) за оценка на степента на 

въздействие на определени, систематизирани от авторката, 

признаци/фактори върху друга променлива при изучаване на вариацията 

на равнищата на икономическа активност.  

• Направени са конкретни предложения за усъвършенстване на системата 

от статистически показатели за изследване на дългосрочните изменения 

на икономическата активност и заетостта, в това число по пол и възраст. 

 

Посоченитете приносни моменти в монографичния труд са много добра 

теоретична и методологическа основа за емпиричен анализ и извеждане на препоръки 

при изследване на икономическата активност и заетостта по пол в дългосрочен план и 

са подходящи за ползване както от  учени и докторанти,  така и от политици и 

ръководители в институциите на публичната администрация, ангажирани с решаването 

на тези проблеми.  

 
ІІІ. Оценка  и  научни приноси в другите публикации   
         

В голямата по брой и обем и богатата по съдържание научна продукция 
(извън индивидуалния монографичен труд) на доц. Кремена Борисова - Маринова 
се откроят следните приноси с теоретико-методологичен и практико-приложен 
характер: 
 
           А. Приноси в колективния монографичен труд „Режимът на 
възпроизводство на населението в България и отражението му върху 
предлагането на работната сила (2005 – 2030) (в съавторство със Станислава 
Моралийска – Николова) 
 
  

• Изследвани са тенденциите във външната миграция на избрани европейски 

страни в периода 1965 – 2008 г и обуславящите я фактори. Емпиричните данни 

за мигрантите са подложени на един професионален многоаспектен анализ – по 

отделни подпериоди,  по пол, по агрегирани възрастови групи и други признаци. 

• Анализирани са равнищата на икономическа активност и измененията в 

работната сила в избрани европейски страни за един дълъг базов период като 

основа за разработване на сценарии за бъдещото развитие. 
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• На основата на различни хипотези и международни прогнози, както  и на базата 

на анализа на извън демографските фактори са разработени сценарии за 

развитието на работната сила в избраните европейски страни и България.  

• Изведени са важни заключения за въздействието на режима на възпроизводство 

на населението върху тенденциите в развитието на работната сила и нейните 

характеристики в един дългосрочен период до 2030 г. 

 

Б. Приноси в студии, статии и научни доклади 
 
Приносите на доц. д-р Кремена Борисова – Маринова в публикациите извън 

двата монографични труда могат да се сведат до следните няколко пункта:  

• Изследвано е икономически неактивното и безработното население в 

България по пол, възраст, образователно-квалификационни характеристики и 

други признаци и са посочени необходимите политики за активизирането му 

и превръщането във фактор за ускоряване на икономическия растеж.  

• Изследвани са важни  демографски характеристики на населението в 

България и другите европейски страни като застаряването, негативният 

растеж, икономическата активност/неактивност и заетостта и други и са 

направени препоръки за ограничаване остротата на проблемите. 

• Предложени са различни подходи и индикатори за изследване на етническия 

профил на икономическата активност на населението в България на основата 

на преброяванията. 

• Изследвани са новите държавни политики за насърчаване на раждаемостта и 

плодовитостта в България като са приложени специфични подходи като по-

точни измерители на тенденциите и проблемите във възпроизводството на 

населението. 

 

ІV. Отражение на публикациите на кандидата в националната и                 
чуждестранната литература 
  

 От приложената към документацията по конкурса справка се вижда, че  една 

публикация на доц. д-р Кремена Борисова – Маринова е цитирана в 3 международни  

научни издания и 10 други публикации са цитирани в 15  национални издания. Общият 

брой на цитиранията в научни трудове е 21. Осем от научните трудове на Кремена 

Борисова – Маринова са цитирани 21 пъти в дисертации.  Посоченият голям брой 

цитирания са доказателство, че доц. Кремена Борисова е известна  в научните среди, 

както и че нейните публикации са ползвани активно от други автори у нас и в чужбина.  

 

V. Участие в изпълнението на научноизследователски  на проекти и експертна 
дейност 

 

Научо-изследователската и експертна  дейност на доц. д-р Кремена Борисова - 

Маринова  се изразява в 12 научно-приложни разработки в областта на икономическата 

активност/неактивност,  вътрешната и външната миграция, застаряването на 

населението и работната сила – анализи, оценки, прогнози и препоръки за по-

ефективни политики.  През периода 2008 – 2015 г. тя има активно участие и в 

подготовката на 24 писмени становища за държавни институции.  
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З а к л ю ч е н и е 

 
 Научните приноси в трудовете на доц. д-р Кремена Борисова - Маринова  

обобщено могат да се охарактеризират с ключови думи като систематизация, 
доизясняване на понятия, обогатяване на методология и знания, сравнителен 
анализ, разкриване на тенденции и проблеми, предлагане на решения с 
практическа насоченост в областта на демографската статистика, 
икономическата демография и демографската политика. 
          Като изхождам от посочените приносни моменти в представените за оценка и 

рецензиране публикации на доц. д-р Кремена Борисова - Маринова, от участието й в 

голям брой научно-изследователски проекти и експертизи и на основание Глава 
трета, Раздел четвърти от Закона за развитие на академичния състав в Р. 
България, 
  

 

П р е д л а г а м 
 

на почитаемите  членове на Научното жури да подкрепят избора на доц. д-р 
Кремена Георгиева Борисова – Маринова  за заемане на академичната длъжност 
„професор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 
науки,  професионално направление 3.8. Икономика (Статистика и демография – 
Икономическа демография) в Института за изследване на населението и човека 
при БАН 
 
23.02.2016 г.                                                          
 
                                                                          Изготвил становището: 
 

                                                                                       /проф. д-р Йордан Христосков/ 
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