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1. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА 

 

 Докторант Борислав Стефанов Будинов е роден на 09.04.1987г. в гр. София. През 

2006г. завършва средно образование в 164 Испанска езикова гимназия „Мигел де 

Сервантес” в София. През 2010г. завършва бакалавърска степен по Европеистика в 

СУ„Св. Климент Охридски”. През периода 2011-2012г. следва в магистърската програма 

„Демократично лидерство и политическа комуникация” в Университетa „Комплутенсе” 

в Мадрид (Испания). През периода 2012-2013г. следва в „Нов Български 

университет”(София) и получава степен Магистър по „Управление на проекти по 

фондове и програми на Европейския съюз”. Докторантът владее испански, английски, 

португалски и руски – писмено и говоримо.  

 

2. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА 

  

 Борислав Будинов е зачислен  на редовна докторантура по професионално 

направление 4.4. Науки за земята (География на населението и селищата) към катедра 

„Регионално развитие“, считано от 15.01.2015 г. до 15.01.2018 г. За научен ръководител 



е определен доц. д-р Климент Найденов. Със заповед РД 20-110 на Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски” на основание чл. 8, ал. 3 от Закона са развитието на академичния 

състав на Република България, чл. 57 от Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св.Климент Охридски”, 

решение на Факултетния съвет на Геолого-географския факултет от 12.12.2017г. 

(протокол № 14). се удължава срока на докторантурата на редовния докторант Борислав 

Будинов с 6 (шест) месеца, считано от 15.01.2018г. до 15.07.2018г. С ректорска заповед 

РД 20-1409/27.09.2018г. и решение на Факултетния съвет на ГГФ от 17.09.2018г. 

(протокол № 10) и доклад на декана с вх.№ 70-09-611/18.09.2018г. докторантът е 

отчислен с право на защита поради изтекъл срок, считано от 15.07.2018г. 

       

3. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА 

 

 Представеният за рецензиране дисертационен труд има обем от 167 страници 

текст, включително 1 таблица и 32 фигури и 15 карти, с което текста е добре онагледен 

и допълнително изяснен за читателя. Библиографската справка по темата съдържа 133 

заглавия на български език и 122 на латиница. В структурно отношение трудът е поделен 

на: Уводна част, 3 глави и Заключение. В съдържанието на дисертационния труд е 

номерирано според изискванията. 

        Уводната част  е посветена на актуалността на темата, нейната  дисертабилност, 

изучеността на проблема с посочването на основните литературни източници, 

формулирани са ясно целта, задачите, обекта и предмета на изследването. Докторантът 

е изложил ясно своята теза и ползваните от него методи на изследване. Поставените от 

докторанта основни задачи за решаване в изследването му според мен са напълно 

достатъчни и съшевременно показват доброто познаване на проблематиката от страна на 

автора.    

         

  Глава І е озаглавена е „Демографските процеси – история, тенденции и 

перспективи”. Докторантът правилно е разкрил същността на основните термини  и 

понятия в тази област, факторите, които оказват най-силно влияние върху демографските 

процеси, основните демографски теории и модели и информационната обезпеченост на 

изследването и др.  

        



Глава ІІ е озаглавена „Анализ на съвременните демографски тенденции в 

България”.  Може да се каже, че съдържанието на тази глава най-пълно отговаря на 

темата на дисертационния труд. В нея са посочени динамиката на населението,  

състоянието на различните демографски и други структури на населението, като основно 

място естествено е отделено на миграционните движения. Авторът обръща специално 

внимание на етапите на демографския преход в България и демографските прогнози за 

България. Прави впечатление и фактът, че докторантът обръща сериозно внимание на 

заплахите, които крие за страната ни задълбочаващата се демографска криза, която 

лично за мен вече може да се характеризира като „демографска катастрофа“ според 

тенденциите и състоянието на демографските процеси и техните показатели. 

Докторантът е посочил , че имиграцията може да се счита за ресурс, който може да 

смекчи в някаква степен демографската криза, което лично според е нереално в близко 

бъдеще имайки предвид социално-икономическото състояние на страната ни през 

последните 25 години и липсата на ясни признаци за излизането й от това незавидно 

състояние.   

Глава ІІІ-та от дисертацията е озаглавена „Сравнителен анализ на демографската 

ситуация в Европа”. Авторът правилно отбелязва, че днешното състояние на 

демографската система е резултат от продължително действие на много фактори и 

условия, от формирани дълготрайни тенденции и драстично променени социално-

икономически условия на живот. От анализа става ясно, че светът преминава през 

невиждан в цялата си история демографски преход, в който Европа е водещата. Правилно 

е отчетен фактът, че демографско развитите европейските държави следват едни и същи 

тенденции, дори само по посока, а не по отношение на определени пътища и подобни 

резултати. Глава представлява задълбочен анализ на демографската ситуация в Европа, 

без да претендира за пълна изчерпателност по въпроса. 

 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

Посочени са общо 3 приноса. 

1. Направен е теоретичен обзор на основните понятия, категории и 

класификации, свързани с демографските процеси и явления. 



2. Направена е оценка и анализ на демографското развитие в България и 

Европа, като демографската ситуация е анализирана през призмата на 

географията на населението и селищата. 

3. Изследвани, обобщени и синхронизирани са демографските условия за 

провеждане на демографска политика, както и са изведени основните 

проблеми при провежданата държавна политика в областта на 

населението. 

 

 Приемам и трите.  

 

5. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

Във връзка с дисертационния труд е посочена 1 публикация: 

1. Будинов, Б., Кл. Найденов. Демографско поведение на населението в Р 

България – тенденции и перспективи. Известия на БГД, Вършец, 2016. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Считам, че изследванията по дисертацията имат необходимия личен принос на 

докторанта за подобен род разработка. Дисертационният труд показва, че докторанта 

притежава теоретични знания и демонстрира способност за осъществяване на 

самостоятелни научни изследвания. Неговия личен принос в проведеното научно 

изследване и постигнатите резултати са безспорни. Основният мотив за това са знанията, 

качествата които притежава и огромният обем от самостоятелно обработена информация 

съдържаща се в дисертационния труд. В подкрепа на това е и ясната аргументация в 

дисертационния труд, логически издържаната структура и достоверност на научните 

тези. Дисертационния труд е осъществен върху ясно определена проблематика с научна 

и научно-приложна актуалност. Той притежава необходимите качества за присъждане на 

научнообразователната степен доктор. Дисертацията е оригинална разработка, която 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, на Правилника за неговото приложение и на 

Правилника за развитие на академичния състав на СУ „Св. Климент Охридски“. Предвид 



на достойнствата на дисертационния труд си позволявам да предложа на Уважаемите 

членове на Научното жури да вземат решение за присъждане на Борислав Стефанов 

Будинов ОНС „Доктор” по научната специалност „География на населението и 

селищата”, от професионално направление 4.4. Науки за Земята, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика.   

                                                                                            

 

 Проф. д-р Христо Каракашев 

  31.08.2019г.   

 

 

 

 


