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                       СТАНОВИЩЕ 

 

 от  доц. д-р Климент Минев Найденов – ГГФ на СУ„Св. Климент Охридски” 

 (член на Научното жури, утвърдено със Заповед на Ректора на СУ„Св. Климент Охридски” 

№ РД 38-300/26.06.2019г. и решение на ФС на Геолого-географския факултет /Протокол № 

6/25.06.2019г./ 

 Научна област – 4. Природни науки, математика и информатика 

 Професионално направление – 4.4. Науки за земята (География на населението и 

селищата)  

 Научно звено: Катедра „Регионално развитие” при ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски’ 

 Тема: „Формиране на демографското поведение на населението на  Р България в 

условията на преход и криза” 

 Редовен докторант:  Борислав Стефанов Будинов 

 Научен ръководител: доц. д-р Климент Минев Найденов 

 

1. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА 

 

 Редовният докторант Борислав Стефанов Будинов завършва средно образование в 164 

Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес” в София, след което завършва бакалавърска 

степен по Европеистика в СУ„Св. Климент Охридски”. Образователно-квалификационна степен 

магистър придобива в Университетa „Комплутенсе” в Мадрид (Испания) през периода 2011-

2012г. в магистърската програма „Демократично лидерство и политическа комуникация”, а освен 

това завършва „Нов Български университет”(София) и получава степен Магистър по „Управление 

на проекти по фондове и програми на Европейския съюз”. Докторантът владее четири езика и 

притежава необходимите умения за работа чрез информационните системи Windows, Word, 

Excel, Power Point, Access, Internet.  

 

2. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА 
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 Докторантът Борислав Стефанов 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. 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., а на разширено  заседание на 24.06.2019г. (протокол № 9) Катедреният съвет 

обсъди и насочи към защита дисертационния труд на Борислав Будинов.  

 

3. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА 

 

 Представеният дисертационен труд на тема „Формиране на демографското поведение на 

населението на Р България в условията на преход и криза” притежава обем от 167 стр. текст, 

които са онагледени чрез приложените в текста 1 таблица, 32 фигури и 15 карти. Библиографска 

справка на дисертационния труд съдържаща 133 заглавия на кирилица и 122 на латиница. 

Разработената тема на дисертационния труд е актуална и значима, тъй като изследва  

промените в нагласите и демографското поведение (репродуктивно и миграционно) на 

населението в развитието на съвременната демографска ситуация в Р България. 

Дисертационният труд е структуриран в уводна част, три глави и заключение. В уводната 

част на дисертационния труд докторантът е представил актуалността на изследваната 

проблематика, обектът, предметът на научното изследване, основната цел, която е 

декомпозирана в представените задачи на изследването. В първа глава на дисертационния труд 

представлява съчетание между анализ на теоретичните постановки, свързани с демографията 

като наука и исторически преглед на демографските процеси и техните особености в различните 

части на света, което е задължило авторът да представи теорията за демографския преход и 

научното й обяснение при демографското развитие. Втора глава притежава необходимата 

насоченост и фокусираност за постигането на основната цел на изследването, където на 

основата на поставените задачи в увода е приложен класическия геодемографски анализ, който 

представя промените, свързани с динамиката на населението, естественото и механичното 

движение. Също така са разгледани структурните характеристики, като докторантът се е спрял 

на четири от тях: полова, възрастова, образователна и етническа структура. В тази глава е 

отделено необходимото внимание при представянето на цялостната характеристика на 

естественото възпроизводство на населението в България, като чрез използването на 
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историческия подход са анализирани отделните периоди и настъпилите промени в 

раждаемостта, смъртността и естествения прираст. Авторът е обърнал внимание на влиянието 

на значимите исторически събития, който водят след себе си до промени в репродуктивните 

нагласи и поведение на населението.  Сред приносите на дисертационния труд  са очертаните от 

докторанта възможности и перспективи пред демографското бъдеще на България, където са 

посочени проблеми като трайното намаление на населението и неговото интензивно 

застаряване, а възможности за ограничаване на последиците от демографската криза се крият в 

провеждането на целенасочена активна демографска политика, която трябва да бъде 

съпроводена чрез постигането на макроикономическа стабилност и устойчив икономически 

растеж. Трета глава представя развитието на промените в основните показатели чрез 

представения сравнителен анализ на съществуващите регионални различия в темповете на 

нарастване (намаление), естественото възпроизводство и миграциите в различните части на 

континента. Представени и използвани са прогнози на Евростат, които допълнително подкрепят 

твърденията на докторантът, който изтъква, че е необходимо предприемането на мерки по 

приемане на последствията от застаряването на работната сила и насърчаването на заетостта 

на възрастните хора. В края на дисертационния труд са направени обобщения и изводи, които са 

насочени към демографската ситуация в Р България, в това число е посочена и липсата на 

ефективност на досега прилаганите финансови мерки за стимулиране на раждаемостта, поради 

което авторът на дисертационния труд счита, че са необходими друг вид комплексни мерки, 

които да се съчетават с политики, водещи до повишаване на образованието и трудовата 

реализация на младите поколения в България.  

Представеният автореферат отговаря на съдържанието на дисертационния труд и 

съобразно изискванията, е включена декларация за оригиналност на направеното научно 

изследване, както и е приложена справка за приносите на дисертационния труд, които 

представят действително постигнатото от автора в дисертационния труд, и е посочена 

публикация свързана с темата на дисертационния труд.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд притежава необходимият завършен характер и отговаря на 

изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане, което ми дава основанието да 

гласувам с „да“ за присъждането на образователна и научна степен „доктор“ на Борислав 

Стефанов Будинов.  Поради, което предлагам на научното жури да присъди образователно-

научна степен „доктор“ на Борислав Стефанов Будинов в научна област 4. Природни науки, 
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математика и информатика  в професионално направление  4.4. Науки за земята (География на 

населението и селищата).                     

                                                                                           

 

   

 Дата       Изготвил становището: 

27.08.2019г.,        /доц. д-р Климент Найденов/ 

София   


