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    С Т А Н О В И Щ Е 
 
 По конкурса за заемане  на академичната длъжност “доцент” в 
професионалното направление 4.4. Науки за Земята (География-География на 
населението и селищата), обявен от СУ “Св. Кл. Охридски”, Геолого-
географски факултет, Катедра Социално-икономическа география в 
Държавен вестник бр. 41 от 01.06.2012г. и на интернет страницата www.uni-
sofia.bg 
 

Изготвил становището: доц. д-р Тони Драганов Трайков, СУ “Св. Кл. 
Охридски”, ГГФ, Катедра “Регионално развитие” 

Становището е изготвено в съответствие с Правилника за условията и реда 
на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности  в СУ “Св. 
Кл. Охридски”.    

В законовия срок документи е подал и е допуснат за участие в конкурса 
един кандидат-гл. асистент д-р Георги Костадинов Бърдаров, СУ “Св. 
Кл.Охридски”, ГГФ, Катедра “Социално-икономическа география” 

               
  Кратки биографични данни, педагогическа работа, 
научноизследователска дейност и научни разработки 
 

Биографични данни 
Роден на 06.04.1973г. 
Образование 
1991г.- 39 ЕСПУ “П. Динеков” 
1996г.- СУ”Св. Кл. Охридски”,  География, магистър по география 
2007г.- д-р по География на населението и селищата 

Научни специализации  
Научна специализация по програма “Сократ-Еразмус” в Кьолн-Германия, 

2004г. 
Научна специализация в Университета ”Карл Францен” в Грац-Австрия, 

2008-2009г. 
 

Месторабота 
СУ “Св. “Кл. Охридски”, ГГФ, Катедра Социално-икономическа география 

от 2002г. до момента 
 

Педагогическа дейност 
Учебната дейност на гл. ас. д-р Георги Бърдаров може да се систематизира в 

няколко основни направления: 
■ преподавателски курсове по 5 дисциплини (задължителни и избираеми) в 

образователно-квалификационна степен ”бакалавър” в ГГФ, ФКНФ и ФП;  
■ преподавателски курсове по 3 дисциплини (задължителни и избираеми) 
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 в образователно-квалификационна степен ”магистър” в магистърските 
програми Регионално развитие и управление, Управление на човешките ресурси, 
Развитие и управление на селските райони и Културна и политическа география; 
 ■ провеждане на учебни практики със студентите от образователно-квали-
фикационна степен ”бакалавър”по дисциплината “География на населението и 
селищата”; 
 ■ консултации на студенти и дипломанти при подготовка за изпитни сесии и 
разработване на курсови и дипломни работи. За периода 2009-2012г. е бил научен 
ръководител на 31 дипломанти. 
 От приведената справка е видно, че кандидатът по конкурса упражнява 
преподавателската си дейност в области, които изцяло покриват заявеното в 
конкурса научно направление и отговарят на изискванията на Правилника за 
условията и реда за придобиване на научни степени и  заемане на академични 
длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”. 
 

Научноизследователска дейност и научни разработки 
Публикации 
Към момента на подаване на документите за участие в конкурса гл.ас. д-р Г. 

Бърдаров декларира с опис публикуването на общо 17 работи, една от които е под 
печат. В този брой се включват 1 монография, 4 студии, 5 статии и 6 доклада от 
научни конференции. Научноизследователската дейност на кандидата е с 
тематична насоченост в няколко основни области: 
 ● Миграционните движения на населението и тяхното отражение върху 
демографската ситуация и състоянието на селищната мрежа; 
 ● Демографска ситуация в България и естественото възпроизводство на 
населението; 
 ● Трансформация на идентичности в страните от ЕС; 

● Генезис и причини за възникване на конфликтни зони в света; 
● Глобални проблеми, свързани с нараственето на световното население. 

 
Основни приноси 

 След внимателно запознаване с научните разработки на кандидата могат да 
се откроят следните основни научни приноси: 
 Приноси с научно-теоретичен характер 
 ♦ Разработен е алгоритъм за анализ на геодемографски региони в света, като 
основа за изготвяне на демогрaфски прогнози  в краткосрочен и средносрочен 
план. Чрез алгоритъма могат да се проследяват общите тенденции и спецификата в 
развитието на демографските процеси и промените във факторите, които ги 
определят; 
 ♦ Разработена е методология за изследване на етно-религиозните конфликти 
и тяхната типологизация. Тя може да се използва с цел предотвратяване на 
причините за бъдещи конфликти на етно-религиозна основа; 
 ♦ Задълбочено са анализирани общите и регионални тенденции в 
демографското развитие на България. На тази основа  е предложена методология за   
изследване на бъдещите промени в репродуктивното и миграционното поведение 
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на населението. В анализите е отделено специално внимание на етно-религиозните 
особености на населението в някои части на страната; 
 ♦ Направено е цялостно и задълбочено изследване на произхода и 
значението на имената на селищата в Благоевградска област. Обработеният богат  
фактически материал е систематизиран за нуждите на топонимията. 
 
 Приноси с практико-приложен характер 
 ● Принос за практиката на градоустройството и градското планиране е 
прeдставеният авторски подход за анализ на пространствените, архитектурните и 
урбанистичните промени, които настъпват в Европа в резултат на непрекъснатия 
приток на имигранти. В тази връзка кандидатът дефинира т. нар. “имиграционна 
урбанистика” като съвкупност от културни и архитектурни елементи, пренесени в 
европейската градска среда от други части на света; 

● Приложение в практиката на общественото управление и планирането на 
социалните дейности могат да намерят авторските виждания за трансформация на 
етническите и национални идентичности в страните от ЕС. Същите са в резултат на 
глобализацията, застаряването на населението и постоянния приток на имигранти; 

● С практико-приложна насоченост са направените анализи, изводи и 
препоръки, свързани с неравномерното разпределение на хранителните ресурси, 
нерационалното им използване и загубите им в различните страни и региони. 

 
 По отношение на представената от кандидата авторска справка за приносния 
характер на публикациите може да се каже, че тя е съставена прецизно, аналитично 
и напълно адекватно отразява неговите научни достижения. Освен определените от 
автора приноси с теоретико-методологичен и практико-приложен характер е 
необходимо да се посочи и известен научно-педагогически принос. Той се свързва 
с участието на кандидата като съавтор при подготовката на Тестови задачи за 
държавни зрелостни изпити по география и икономика, 2009г.  
 

Цитирания 
Кандидатът предлага справка от 8 забелязани цитирания на авторски работи 

и на работи в които той е част от авторския колектив (по справка от отдел 
“Библиотечно-информационно обслужване на УБ на СУ “Св. Кл. Охридски”). 

 
Научно-приложни разработки 
Кандидатът е участвал в разработването на 2 проекта по НИС: 
Нелинейна динамика и регионално развитие: подходи и методи на 

изследване. 2009, ръководител доц. д-р Н. Димов 
Регионални структури и динамика на бедността в България. 2010, 

ръководител доц. д-р Н. Димов 
 

 
Заключение 
 

 Въз основа на изложените факти и приложените конкретни сведения, 
преценявам, че гл. ас. д-р Георги Костадинов Бърдаров, като единствен кандидат в 
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конкурса за академичната длъжност “доцент”, покрива изцяло изискванията на 
“Правилника за условията и реда на придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”. Посочените приноси в 
научноизследователската работа и доказаната активна преподавателска дейност ми 
дават основание да  предложа на Уважаемите членове на Научното жури да 
гласуват положително за кандидатура на  Георги Бърдаров за академичната 
длъжност “доцент” по професионалното направление 4.4. Науки за Земята 
(География-География на населението и селищата).  
 
                                                                                   
17.10. 2012г.                                                      Изготвил становището: 
 
                                                                                                 (доц. д-р Тони Д. Трайков) 
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