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         Р Е Ц Е Н З И Я 

 
 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 рецензията: Проф. д-р Христо Нейков Каракашев, 

             

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и 

продукция, представена от единствения участник в конкурса гл.ас. д-р  Георги 

Костадинов Бърдаров 

Уважаеми г-н Председател на научното жури, 

  Уважаеми членове на научното жури, 

Рецензията е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав на Р.България и Правилника за неговото приложение. 

1. Данни за конкурса 

Съгласно изискванията са приложени следните документи: държавен вестник с 

обявата на конкурса – копие; творческа автобиография; копие от оригинала на 

диплома за висше образование № 132134 от СУ „СВ. Климент Охридски”, издадена на 

24.06.1997 год.; копие от оригинала на диплома за образователната и научна степен 

„доктор” № 31981/20.12.2007 год. издадена от ВАК; медицинско свидетелство; 

свидетелство за съдимост; списък на публикациите; копие на публикациите; справка 

за научните приноси; списък за забелязаните цитирания и др. 
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Процедурата е стартирала от катедра „Социалноикономическа география” при 

ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Решението за обявяване на конкурса е от заседание на Академичния съвет на 

СУ „Св. Климент Охридски”.  

Научното жури е назначено със Заповед на Ректора. 

Конкурсът е обявен съобразно изискванията на ЗРАСРБ. 

По конкурса има един кандидат: гл. ас. д-р Георги Костадинов Бърдаров. 

От направения преглед на представените документ във връзка с обявения 

конкурс за „Доцент” няма допуснати нарушения по ЗРАСРБ и ПП на ЗРАСРБ. 

2. Данни за кандидата 

Гл. ас д-р Георги Бърдаров е роден на 06.04.1973 год. в гр. София. Висшето си 

образование завършва през 1997 г. в ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски” с 

квалификация магистър по география. През 2002 год. след успешно издържан конкурс 

е назначен за асистент, а по-късно за старши асистент и главен асистент, която 

длъжност заема и в момента.  

През 2007 год. успешно защитава докторска дисертация на тема 

„Пространствената мобилност на населението и отражението й върху селищната 

мрежа в Благоевградска област за периода края на ХІХ в. – 2004 г.” 

Гл. ас. д-р Георги Бърдаров е написал учебно помагало и води семинарни 

занятия и лекционни курсове в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” по едни от най-

важните и основополагащи професионални знания и умения дисциплини, които ще 

бъдат по-подоробно анализирани в т.3 и т.5 на рецензията.  

За отличната подготовка за научната и преподавателската работа на д-р 

Г.Бърдаров са допринесли отличното владеене на английски и руски език, а така също 

и проведените специализации в университета „Карл Францен” в Грац – Австрия и 
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научната специализация и изнасяне на лекции по програмата „Сократ – Еразмус” в 

Кьолн, Германия. 

Гл. ас д-р Г.Бърдаров развива и много успешна обществена дейност. Много 

добро впечатление прави членството и активното участие на г-н Бърдаров във важни 

за науката и практиката образователни и други обществени организации като 

например: член на комисията за провеждане на Държавни зрелостни изпити по 

география от 2008 до сега; член на комисията за Националната олимпиада по 

география от 2007 г. до сега; член на редакционната колегия на СП „География 21” от 

2010г.; член на УС на Сдружение ГЕО от 2004 г. и др. 

 3. Описания на научните трудове  

 В конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент” гл.ас. д-р 

Г.Бърдаров участва с 17 научни труда представени за рецензиране, от които 10 са 

индивидуални и 7 в съавторство. Тъй като не открих съществени повторения приемам 

всичките 17 труда за рецензиране. От тях една е самостоятелно монографично 

изследване (352 стр.) „Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в 

Европейския съюз” изд. „Едикта”, С; 2012г. Едно участие в съавторство на учебно 

помагало „Тестови задачи за държавни зрелостни изпити по география и икономика”, 

изд. „Булвест 2000”, С; 2009г. 

 Четири студии, от които една е самостоятелна, като три от тях са публикувани 

в авторитетното издание „Годишник на СУ”, т.т. 103, 104 и 105, а една студия е 

публикувана в Демографски процеси и работна сила 2009 г. 

 Гл. ас. д-р Г.Бърдаров има участие в 5 статии, от които 4 са самостоятелни, 

които също са публикувани в едни от най-авторитетните издания Годишник на СУ 

2002г., 2005г., Сп. „Геополитика” 2012г. и „География на Южна Америка” 2005г. и др. 

 С доклади на научни конференции гл.ас. д-р Г.Бърдаров има общо 6 участия, 

от които 4 са самостоятелни. Всички са посветени на едни от най-актуалните 

социално-демографски процеси в България. Два от докладите са на английски език. 
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 Извън посочените за рецензиране публикации гл.ас. д-р Г.Бърдаров има 

активно участие в научно-изследователската работа на СУ „Св.Климент Охридски”. В 

дейността на НИС той участва в проектите „Нелинейна динамика и регионално 

развитие; подходи и методи на изследване” 2009г. и „Регионални структури и 

динамика на бедността в България” 2010г. и двете с научен ръководител проф. д-р Н. 

Димов. 

 4. Научни приноси  

Научните приноси на гл.ас. д-р Г.Бърдаров, които се съдържат в рецензираните 

научни трудове могат да се обединят и анализират в две основни направление: 

- теоретико-методологически 

- научно-приложни. 

Първо: С теоретико-методологически приноси се отличават научните 

разработки на гл.ас. д-р Г.Бърдаров в областта на Географията на етнорелигиозните 

конфликти; Трансформацията на етническите и националните идентичности в ЕС; 

Формулирането на алгоритъм за анализ на геодемографските процеси по региони. 

(„Публикации под №№ 1,4,5,15 и др). Добро впечатление прави, че тези публикации 

са главно индивидуални.  

Безспорно най-висока оценка заслужава неговата монография „Конфликти, 

имиграция и трансформация на идентичности в Европейския съюз”. За първи път в 

икономгеографската литература се издава толкова задълбочено и всеобхватно 

изследване в теоретичен и методологичен план на етно-религиозните конфликти в ЕС. 

Много силно впечатлява логическата издържаност на изследването. На базата на 

критичния анализ на съвременната демографска ситуация на страните членки на ЕС и 

особено на тяхното групиране по региони (Северна Европа, Западна Европа, Южна 

Европа и Източна Европа) са разкрити, анализирани и синтезирани факторите, 

причините и последиците, водещи до етно-религиозни конфликти. 

Второ: Много задълбочено и компетентно са анализирани едни от най-важните 

демографски показатели („темп на нарастване на населението”, „коефициентите на 
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раждаемост, смъртност и естествен прираст” и „тотална фертилност на жените”). 

Последният показател в България официално е възприето от Националния 

статистически институт да се използва наименованието „тотален коефициент на 

плодовитостта”. В тази връзка бих си позволил да препоръчам на гл. ас. д-р 

Г.Бърдаров в свои бъдещи демографски изследвания да разшири кръга от основните 

демографски показатели като включи и използва „коефициент на възрастова 

зависимост”, „нетен коефициент на възпроизводство”, „структура на населението по 

трудоспособност” и някои други, за които всяка година Националният статистически 

институт в Р България публикува официална информация. 

На базата на получените резултати и Европейския фон на съвременната 

демографска ситуация, компетентно са анализирани такива важни аспекти като: 

„Криза, депопулация и демографски фактор в България”; „Типология на 

конфликтите”; „Съвременни и потенциални етнополитически конфликти в 

Европейския съюз”, „Видове етнически идентичности и тяхната трансформация през 

различните исторически епохи” и „Етнически категории и процеси”, като последните 

няколко раздели се характеризират с много висока теоретична стойност. 

Трето: С теоретичен принос за Геоурбанистиката са изследванията, анализите, 

изводите и обобщенията в разделите „Съвременни параметри на миграциите към ЕС” 

и особено в „Социални и урбанистични промени в Европа вследствие на 

имиграцията”. 

В самостоятелната студия на гл.ас. д-р Бърдаров „Европейските имиграционни 

„гета” – необратимата промяна в градската жизнена среда на Европа”, публикувана в 

Годишник на СУ, са налице много съществени теоретични приносни моменти. С 

научен принос се отличават анализите за потенциалните конфликти в предградията на 

Париж (там даже те станаха реални), Лондон и Берлин, но това се отнася и за редица 

други градове особено в най-южната територия на Италия, Франция и други страни. 

С висок теоретичен принос са анализите на гл.ас. д-р Г.Бърдаров за връзката 

между създадената от имигрантите субкултура в Европейските градове и 
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настъпващите архитектурни промени, а така също и проследяване на генезиса на 

конфликта на двата враждуващи етноса – евреи и араби. 

С теоретичен принос са изследванията, анализите, изводите и обобщенията за 

репродуктивните нагласи на българо-мохамеданите като неотменна част на 

българския етнос. 

Четвърто: С научно-приложен принос се отличава използваната методика за 

регионален анализ на демографските процеси в Европа и България, прогнозата за 

трансформация на етническите и националните идентичности в Европейския съюз, а 

така също и методиката за анализа на пространствените, архитектурните и 

урбанистичните промени, които настъпват в Европа като следствие на 

неблагоприятните демографски тенденции и усложняващите се етно-политически и 

етно-религиозни процеси. 

С научно-приложен принос се характеризират изследванията на кандидата за 

обособяването на три миграционни потока от Вардарска и Егейска Македония към 

България и методиката използвана за количествената им характеристика. 

Висока научно-приложна стойност има също така разработената методика за 

сравнителна демографска характеристика на общини (на примера на Симитли, Кресна, 

Сатовча и Хаджидимово). В този случай гл.ас. д-р Г.Бърдаров дава готов алгоритъм за 

един много качествен и задълбочен геодемографски анализ на територията на всяка 

отделна община. 

Пето: Един от водещите показатели за значимостта на резултатите от научните 

изследвания на даден автор са цитиранията. Гл. ас. д-р Г.Бърдаров е цитиран общо 20 

пъти, от които 5 са индексирани публикации в Националната библиография на Р 

България. За значимостта на получените научни резултати много красноречив е 

фактът, че 18 от тези 20 цитирания са на негови самостоятелни публикации, което 

само по себе си е едно голямо признание за автора. 

5. Преподавателска работа 
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Гл.ас. д-р Г.Бърдаров е преподавател в СУ „Св.Климент Охридски” в 

продължение на близо 12 години. През това време последователно преминава своето 

развитие от асистент, старши асистент и главен асистент, като от начало само е 

ръководител на семинарни занятия, но вече повече от 5 години води лекционни 

курсове пред студентите от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” по едни от най-

важните дисциплини, а именно: „География на населението и селищата”, 

„Демография”, „Геоурбанистика”, „Етно-политически конфликти в Европейския 

съюз”, „Етноси и религии в Кавказ”, „Приложна геоурбанистика” и др. 

Много силно впечатлява приложната официална справка за неговата учебна 

натовареност. През учебната 2009/2010г. има 976 часа аудиторна заетост, а през 

2010/2011г. – 916 аудиторна заетост, половината от които са лекционни часове. Това е 

изключително висока учебна натовареност близо два пъти над нормативите. 

Много добър атестат за качеството на неговата преподавателска работа е 

ръководството на дипломанти. За периода 2009/2012г. под негово ръководство 

успешно са защитили 31 дипломанти, от които 26 с отлична оценка. Логично е да се 

направи извод, че Гл.ас. д-р Г.Бърдаров има подготовката и готовността да бъде и 

един успешен ръководител и на докторанти в своята научна област. 

 

6.Заключение 

Представените за рецензиране научни публикации от гл.ас. д-р Г.Бърдаров 

отговарят изцяло на високите изисквания на ЗРАСРБ и ПП на ЗРАСРБ. Нормативно-

процедурните изисквания във връзка с провеждането на конкурса вече беше посочено, 

че напълно са спазени. 

На това основание и най-вече на подробно анализираните научни и научно 

приложни приноси съдържащи се в научните трудове на гл.ас. д-р Г.Бърдаров в 

областта на „Географията на населението и селищата”, „Геодемографията”, 

„Геоурбанистиката”, „Етно-политическите конфликти в ЕС и света” си позволявам да 

предложа на Уважаемите членове на Научното жури с председател проф. д-р Нено 
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Димов да гласуват за присъждане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по област на 

висшето образование  

4. Природни науки, математика и информатика 

4.4. Науки за Земята (География на населението и селищата) 

 

 

15.10.2012 год.           Рецензент:  

гр. София                               (проф. д-р Хр. Каракашев) 


