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 Познавам я лично от времето на постъпването й в Института по демография при 

БАН, откогато я отличих не само като подготвен вече изследовател, но и като много 

трудолюбив, отговорен в работата си млад човек. Участието й в проекта Интегрирана 

статистика на жените, финансиран от ООН, който ръководех в Института по 

демография, затвърди впечатлението ми. Оправда ги и по-нататък след известна 

специализация в INED, Париж и задълбочавайки знанията си в областта на 

демографското възпроизводство на работната сила, упоритото търсене на информация 

и нейното унифициране с оглед на национални изследвания и международни 

сравнения, проучвайки и външни автори, облагоприятствано от отличното й владеене 

на три чужди езици. Проявява и добри качества като изпълнител на ръководни, 

организаторски и административни длъжности и образователна работа (асистент в 

УНСС, лектор на специализирани семинари), компетенция като научен редактор, 

рецензент и ръководител на докторанти. 

Направление, обсег и теза на научните изследвания 

 Неизменен обект на научните изследвания на Кремена Борисова-Маринова е 

работната сила, подведена в няколко основни социално-икономически категории като 

активно, икономически активно, трудоспособно население. Във всички емпирични 

изследвания авторът я представя взаимообвързано с демографските процеси в течение 

на безпрецедентното и сложно социално-икономическо развитие на страната и нейното 

международно позициониране от няколко десетилетия до днес. 

 Началните изследвания в съответствие с университетската специализация на 

автора повече клонят към тематиката и методологията на научната дисциплина 

икономика на труда. Това й позволява да разшири познанията си в тази област главно 

чрез емпиричната основа на проучванията, които постепенно и убедено впоследствие 

се вплитат в тезата за взаимообвързаността на демографските и социално-

икономическите фактори, имащи значение за възпроизводството на работната сила и 

нейния принос в ретроспективен и прогностициран аспект. Завършен израз на това 

развитие е изложението в монографичния труд № 2 (в разделите съгласно 

разделителния протокол на съавторите), което вече включва логическия модел на 

взаимовръзките и на факторните влияния. Той потвърждава тезата на автора за 

съществената роля на демографските промени за състоянието на работната сила, 

предлагана на пазара на труда. Емпиричният анализ в този труд и монографичната 



публикация (под № 1 в списъка на кандидата на публикациите и научно-приложните 

разработки) е статистически зрял и осмислен (с. 79), така че е убедително 

доказателство в полза на тезата. Нещо повече, аналитичните разработки и в други 

публикации, които разкриват общото състояние на социално-икономическото развитие 

на страната са потвърждение на тази теза. Обяснението е в това, че всяка от избраните 

теми е разработена проблемно, нещо което не проличава винаги непосредствено от 

заглавията им. Ако се отправим към първата в списъка на статиите и студиите, 

студията (Economic inactivity of population: Bulgaria's key matter of public concern. Papers 

of BAS. Humanities and Social Sciences, 2, 2015, N 1-2, p. 139-156) ще видим, че авторът 

успява да отрази дългогодишния хоризонт на развитие и на структурни промени в 

работната сила под влияние на демографските процеси, а не само причините за 

незаетост на трудоспособното население. Демографските и социално-икономическите 

показатели за изследвания обект от 1992-2011 г. и трите варианта на прогнозата до 2030 

г. са отражение на развитието с най-наболелите проблеми, включително като следствие 

от кризата 2007-2009 г., настъпила у нас с известен лаг, и с по-голяма протяжност (с. 

152). Не е случаен убедителният извод на автора, а именно, че развитието на 

икономическата неактивност и безработица в страната за миналия тридесет годишен 

период не е толкова силно повлияно от демографските фактори, колкото от условията 

на икономиката и пазара на труда (с. 154). Сложилите се демографски и джендърни 

особености в развитието (количествени и качествени) се открояват на фона на 

съвременния пазар на труда и дестабилизацията между търсенето и предлагането, както 

и на конкурентната обстановка. 

 Концепцията на автора за взаимовръзката между демографското и социално-

икономическото възпроизводство на работната сила намира израз и в самия избор на 

проблемна тематика. Такъв е случаят с изследванията върху външната миграция на 

България (публикация № 4 от посочения списък и съответния разделителен протокол за 

съавторство). Освен че се поставя на разискване все повече увреждащото отрицателно 

външно-миграционно салдо спрямо нарастващия спад в числеността на населението, 

третира се стесняващия се фертилен и трудов контингент и възможностите за известна 

компенсация при условие на по-голям прием на имигранти. Известно е, че проблемът е 

на дневен ред пред официалната политика на страната, без да е налице достатъчно 

добре ориентирана национална стратегия. Проблемният характер на изследванията на 

автора върху работната сила следователно изразява прякото му отношение към 



управленската дейност на компетентните институции. Неговата работа като експерт и 

участник с редица доклади, адресирани до правителството обаче се дължат до голяма 

степен и на допълнителни изследвания и в други области. Една от тях е относно 

стареенето на населението – общо и в частта му като работна сила. Освен че въпросната 

тема е част от няколко по-широки изследвания на автора (монография 1, с. 122, 164, 

175 и др.; монография 2, с. 145-149; статия 5 и др.) изключително индикативна е 

статията за икономическата активност на населението над 50 години, проследена по 

всички социално-демографски показатели (3 от списъка) и ситуацията на пазара на 

труда, отправящи на фокус нерешените проблеми на пенсионната реформа. Написана 

от автора на изискан английски език като част от публикация на проект по стареенето 

на населението на Европейската комисия с участието на 24 европейски страни, 

информиращото й значение не е по-малко от това на направените управленско 

ориентиращи заключения. 

 Позовавайки се на Лисабонската стратегия авторът обръща сериозно внимание 

на разликите в равнищата на икономическата активност по етническа принадлежност 

като правилно оценява, че така не се характеризира фактор, колкото имплицитното 

влияние на други фактори за дългосрочното задържане на наличните разлики. 

Характеризират се пазарът на труда, джендърните особености, процесът на остаряване 

(статия 5, с. 190-197). Изградена е необходимата емпирична база за ориентация на 

стратегията за интеграция (статия 5, с. 206). 

 Пледирайки относно първостепенното значение на демографското 

възпроизводство за развитието на трудовите ресурси и осигуряване на икономическия 

растеж, авторът не пренебрегва и трайните проблеми на естественото движение на 

населението, особено в частта им за раждаемостта и фертилния контингент в състава на 

работната сила. Те са засегнати в няколко публикации, но тук ограничените 

възможности на изложението ни позволяват да споменем за изводите от емпиричните 

анализи, поместени в монография 2, статиите 2 и 6 и някои от публикуваните в 

сборници доклади от научни конференции (№ 8, № 9). 

 Фактически развитието на раждаемостта се разглежда в контекста на 

възпроизводството на населението и числовия му спад от естествения прираст и 

миграционното салдо като определители на ресурса на работната сила (монография 2). 

Емпиричният анализ се позовава на данни за периода от 1965 г. насам като се търсят 

общите и специфични страни на раждаемостта в България в средата на 8 европейски 



страни (монография 2, с. 45-48), а при представяне на възпроизводствения процес и 

спада в числеността на населението – 25 страни (статия 2, с. 31, 34). 

 Интерпретирайки тренда на спадане на плодовитостта в България от 1988 г. 

насам авторът изразява отношението си към политиката за раждаемостта в периода на 

прехода, оценявайки нейната ефективност по промяната на коефициента на 

плодовитостта (статия 8 при разделителен протокол) и повъзрастовата раждаемост. 

Изводът за трудностите на прехода и за демографската загуба не са неизвестни. 

Характерно за изследването по-скоро е разработването на данните по подходящ 

възрастово-напречен кохортен модел. 

 По този повод, макар и ограничено, следва да се подчертае, добрата 

методологична основа на публикациите. Авторовите изследвания и емпирични 

заключения се отнасят както за национални, така и за международни сравнения и 

чуждестранни демографски характеристики и тенденции в ретроспективен и 

перспективен аспект (статия 9, с. 729) с показатели за работната сила, икономическа 

активност и равнопоставеност мъже/жени в ЕС-27 (монография 1, с 9 страни в 

сравненията; статия 2 – с 25 страни в сравненията за спада в броя на населението (с. 

31); на естествения прираст (с. 34) и т.н. Основен проблем е за еднаквото съдържание 

на показателите както при международните сравнения, така и при анализ на динамични 

редове. Едва ли зад добре съставените таблици и нагледните фигури читателят може да 

прозре упоритото проучване на източниците на информация, оценката на различията, 

опита за уеднаквяване с допълване на липсващи данни и показатели. Авторът 

основателно дискутира източниците на информация и то не само за да осигури 

достоверност на заключенията си. Целта е да обърне внимание на компетентните 

органи и специално на Националния статистически институт за необходимите 

корекции в програмите на статистическите наблюдения (по време, признаци и обекти 

на изучаване). Изводите и препоръките са съставна част почти при всяка 

изследователска тема на автора. Конкретно се посочва непригодността на анкетата на 

НСИ за заетостта и безработицата, особено за джендърните проучвания (монография 1, 

с. 183); вредата от неуеднаквяване на съдържанието на показателите от преброяванията 

и тази анкета (монография 1, с. 190), затрудненията при прогнозирането, особено при 

обхващане на нерегламентираната заетост (монография 2, с. 172), както и различните 

фактори на трудовата заетост ( монография 2, с. 173) или връзката между тях 

(монография 1, с. 33). Отделно се третират недостатъците в статистическите 



наблюдения върху мигриранията и мигрантите, инвалидите и т.н. (статия 9, с. 735), 

както и потребностите от разграничаване на заетостта сред възрастното население 

(статия 9, с. 5, с. 204) и от четиримерни разпределения за населението (статия 5, с. 19 и 

др.). 

 Ако се вземе предвид, че всеки показател произтича от операционализирането на 

дадена категория, а това изисква изясняване и уеднаквяването на категориите в дадена 

област и сравнения, то в този аспект изследователските постижения на автора са още 

по-важни и значими както за отчетността, така и за анализите и извличането на 

закономерности. Усилията на автора тук са явно много големи, а работата – 

продължителна и отговорна. От изложението на главните публикации и редица статии 

и доклади на научни конференции личи как авторът критично подхожда към 

националните и международни източници и текущи промени в категориите активно и 

икономически активно население, заетост, безработица (монография 1, с. 45, 88; статия 

55, с. 34, 204). Той внимателно построява разновидните коефициенти за 

характеризирането на разликите между избраните за сравнение 9 страни (монография 2, 

с. 95 и др.; монография 1, с. 55, 64-84; статия 2, с. 31-25 страни). 

 Използваният статистико-аналитичен инструментариум е по принцип 

елементарен, в смисъл на изчисляване на верижни или индекси с постоянна основа от 

коефициенти или обемни показатели. Това, което подобрява аналитичните качества е 

въвеждането от автора на два собствено съставени метода: 1. на аналитичните криви, 

по размаха на вариацията на които се съди за еднородността по определен признак и 

силата на въздействието на фактора, и които имат приложение и в други области на 

изследвания по статистически разпределения (монография 1, с. 66, 86; статия 5, с. 198 и 

др.). 2. на разделяне на общата съвкупност (в случая от държави) на групи според 

близостта им по равнище на избран (или избрани) признаци. Определя се вътрешно-

груповото и междугруповото вариране, даващо възможност за по-достоверни 

сравнителни анализи и ориентация за характера на отчетените и очакваните в бъдещето 

трендове при комбиниране на факторните признаци (монография 2, с. 103, 137 и др.; 

монография 1, с. 131; статия 5, с. 198 и др.). 

 Именно според преценките, получени по тези методи е построена хипотетичната 

основа на прогнозата за развитието на работната сила в предстоящия период до 2030 г. 

(от 2005 г. и корекции) за 9 страни от Европа като се излиза от презумпцията за 

релацията с процеса на възпроизводството на общото население. Анализират се 



неговите основни показатели за миналия период от 1985 г. нататък – плодовитост, 

смъртност, възрастова структура и възможните значения на показателите до 2030 г. 

според ЕВРОСТАТ и в три авторови прогнозни варианта. 

 Прилага се възрастово-кохортния подход с експертни оценки, доближаващи 

прогнозите до симулационни модели. Интерес представляват аргументираните 

възражения срещу прогнозите на ЕВРОСТАТ, повече клонящи към песимистични 

сценарии. 

 Накратко казано построяването на прогнози отразява тезата на автора за 

опосредствено от множество условия и фактори реализиране на работната сила и 

активното население, но обусловено в основата си от режима на демографското 

възпроизводство. Заслуга на автора е развитието на тази теза в мултидисциплинарен 

план при изграждане на съвременни категории и опит за по-прецизно обхващане на 

връзките и процесите и тяхното предвиждане в полза на ефективна икономическа и 

социална политика (монография 2, гл. 3, 4). 

 Споменатият характер и направления на научните изследвания и постигнатото в 

теоретико-методологичен план и емпиричен анализ позволяват да се откроят приносите 

в работите на кандидата за присъждане на академичната длъжност „професор“ –  

доц. д-р Кремена Борисова-Маринова. 

 Приносите са добре обхванати, макар да са изложени в Списъка в твърде 

разводнен ред. Тук ги обобщаваме както следва: 

 Приноси: 

 Теоретични 

  g  Последователно и емпирично потвърдена теоретична концепция за 

опосредственото влияние на демографските процеси върху икономическата система 

чрез работната сила или активното население и участието му в конкурентната среда на 

търсенето и предлагането на пазара на труда с определени демографски и обществено 

формирани качества. Прави се стъпка напред в извеждането на демографската наука от 

нейната затвореност и в търсенето на мултидисциплинарно обяснение за определящите 

демографски фактори в развитието на работната сила. 



  g Разкриване на теоретичните основи на социалната категория за 

равнопоставеност между мъжете и жените (джендър) в отличие от статистико-

демографското разделяне по пол. 

  g  Визия за вместване на работната сила в теорията на Втория 

демографски преход. 

 Методологични 

  g  Разработен модел за влияние на факторите от демографски и 

социално-икономически характер върху работната сила, като последователно 

възпроизвеждан резултат от въздействието им върху общото и трудоспособното 

население. 

  g  Въведен сценарен подход и симулиране на варианти на прогнози за 

развитието на работната сила при постоянен режим на влошено демографско 

възпроизводство и различни параметри на социално-икономическата среда. 

  g  Разработени и внедрени в изследванията на автора, и приложими в 

други области аналитични методи: 

  ●  Метод на „кривите“, т.е. на статистическите разпределения при 

диференциране на повъзрастовата активност по пол спрямо трети признак и определяне 

на еднородността и силата на въздействие по статистическия показател размах на 

вариацията. 

  ●  Метод за сравнителен анализ при групиране на съвкупностите по 

еднородност спрямо определен трети признак с отчитане на вътрешногруповата и 

междугруповата дисперсия като индикатори за наличието на факторни въздействия. 

 Практико-приложни 

  g  Съставен реалистичен профил на активното население в България в 

резултат на задълбочени емпирични изследвания, няколко срочни прогнози и като 

основание за препоръки към компетентните органи за осъществяване на трайна и 

ефективна политика за работната сила. 

  g  Систематизация на недостатъците в информацията за активното 

население, работната сила и др. по отношение програмите за статистически 

наблюдения, обхвата и навременността им и на методологията на разработваните 



показатели и тяхната познавателна стойност с указания за корекция в полза на 

достоверността на националните изследвания и международните сравнения. 

  g  Последователно изграден блок (по време и теми на авторовите 

изследвания) от статистически таблици и фигури с уеднаквени показатели на дълги 

динамични редове и моментни сравнения за избрани европейски страни. Той е 

използваем при научни и приложни изследвания и ориентация при вземане на 

управленски решения поради високата му достоверност в резултат на задълбочени 

методологични проучвания и корекции. 

 Препоръчителни бележки 

 Дългосрочно принадлежащ към посоченото тук изследователско направление, 

видно от научните публикации на автора – от защитената докторска дисертация и 

работите преди придобиване на научното звание „доцент“ досега, и сам допринесъл за 

развитието на това направление, препоръката ни е да не го изоставя и да разширява 

изследванията и участието си в експертна работа и подготовка на специалисти. 

 Насоките са многобройни, а кратките ни препоръки по повод досегашните 

публикации се свеждат до следното: 

 g  Продължаване на изследванията на регионално, отраслово и 

административно-селищно равнище по икономически и социални признаци. 

 g  Формулиране на стратегическите цели и политиките за работната сила като 

фактор на икономическия растеж и определител на начина на живот на поколенията. 

 g  Разширяване на обсега на емпиричните изследвания и използването на 

формално-аналитичните методи. 

 g Развитие на предложения логичен модел на работната сила чрез 

операционализиране на вложените в него демографски и социално-икономически 

категории и приложение на симулаgционния или оптимизационния подход. 

 g  Доразвитие на въведените от автора методи в контекста на стохастическа 

постановка и критериална оценка на достоверността на разликите в равнища и на 

силата на факторните влияния, както и на наличието на корелативност при емпирични 

или прогнозни данни и т.н. 



 g  Формулиране на позиции и по-ясни критични оценки при позоваване на 

автори, особено чужди, и включване само на тях в списък на източници. 

 

 

 Заключение 

 Инициатор за въвеждането на посоченото според трудовете на кандидата 

направление за отразяване на демографските процеси и фактори, в сложната среда на 

изграждане и реализация на работната сила, кандидатът за придобиване на 

академичната длъжност „професор“ доц. д-р Кремена Борисова-Маринова се представя 

в настоящия конкурс с достатъчно по брой, обем и качество публикации с добре 

очертани теоретико-методологични и практико-приложни приноси, както са посочени 

по-горе. Проличава компетентност и умение за проблемно представяне на темите, 

добър стил на анализ и изложение, и задълбочаване на изследванията посредством 

собствени формално-аналитични подходи. 

 Като имаме предвид това, заедно със заслугите на кандидата в експертна, 

административно-ръководна и обучителна дейност, ръководство и участие в проекти 

при добро владеене на чужди езици и доброто сработване в работата на няколко 

изследователски тима, убедено препоръчваме на уважаемите членове на настоящото 

жури по конкурса да гласуват за присъждане на доц. д-р Кремена Борисова-Маринова 

академичната длъжност „професор“. 

 

18.02.2016 г. 

София 
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