БЕЛЕЖКА НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
NOTE OF THE EDITOR-IN-CHIEF

През 2017-2018 г. при водеща роля на Института за изследване на населението и човека при БАН, учени от редица институти на
БАН и университети и експерти от Министерството на труда и социалната
политика, държавни агенции, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, синдикати и неправителствени организации
работиха по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в
Република България“. Проектът с ръководител проф. А. Христова бе разработен по поръчка на Министерски съвет на Република България. Основните
цели на проекта бяха да предложи конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на България по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на
съвременната демографска картина: раждаемост, смъртност, миграции; и да
разработи сценарии за развитието на населението и работната сила в средносрочна перспектива. Приоритетните области на мерки със значим ефект върху
негативните тенденции на демографско развитие на страната бяха формулирани на базата на извършените широкомащабни анализи на тенденциите на
изменение на значими демографски, икономически и социални параметри на
населението, на положителните и отрицателни страни на действащата нормативна уредба и прилаганите политики в съответните области, както и на
резултатите от проведените допълнителни количествени и качествени изследвания. Обобщаващият доклад със заглавие „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ бе предоставен на Министерски съвет
и на министерства с ключови функции като Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и Министерство на
здравеопазването.
След завършване на проекта Институтът за изследване на населението и
човека при БАН организира научна конференция с международно участие на
тема „Демографски предизвикателства и политики“. Научният форум се
проведе на 14-15 ноември 2018 г. в София и включваше шест работни групи:
„Раждаемост и семейни политики“; „Смъртност, стареене и качество на живот“; „Миграции и национална идентичност“; „Демографско развитие и работна сила“; „Уязвими етнически и религиозни групи и общности“; „Демографски
политики през ХІХ-ХХ век“. Основна цел на форума бе да се популяризират
получените резултати и да даде възможност за дискусия между изследователи,
експерти и специалисти от министерства, държавни агенции и институти, политици, представители на синдикати и неправителствени организации.
По решение на редакционната колегия на списание „Население“ бе определено през 2019 г. да бъдат издадени шест книжки като тематични броеве
на списанието по проекта, в които да се публикуват всички подадени в срок и
рецензирани статии и студии в посочените по-горе тематични направления на
научната конференция.
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Книжки 4, 5 и 6 се издават с финансовата подкрепа по проект „Мерки за
преодоляване на демографската криза в Република България“.
Проф. К. Борисова-Маринова
Главен редактор

