
 
 
 

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”, публикувано съобщение в 
Държавен вестник, бр.41 от 01.06.2012г, както и на интернет-страницата на Университета/ www.uni-
sofia.bg/ 
 
 Изготвил становище: доц.д-р Веселин Илиев Бояджиев, СУ”Св.Кл.Охридски”, ГГФ, катедра 
Социално-икономическа география.  
 
 Становището е изготвено в съответствие с Правилника за условията е реда за придобиване на 
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ”Св.Кл.Охридски”. 
 В законовия срок е подал документите си и е допуснат да участие в конкурса само един кандидат: 
гл.ас. д-р Георги Костадинов Бърдаров от катедра „Социално-икономическа география” на 
Геолого-географския факултет на СУ”Св.Кл.Охридски” 
 
 Кратки биографични данни, педагогическа работа, научноизследователска 
 дейност и научни разработки 
 

Биографични данни 
1973.06.04- роден в гр.София 
1991- завършва 39ЕСПУ „акад.П.Динеков” 
1996-завършва СУ”Св.Кл.Охридски”, специалност География, като магистър 
2002-асистент по население и селища в СУ”Св.Кл.Охридски” 
2007- доктор по география/География на населението и селищата/ 

 
Научни специализации 

 
По програма „Сократ-Еразмус” в гр.Кьолн, Германия, 2004 
В университета „Карл Францен” в гр.Грац-Австрия,2008-2009 
 

Месторабота 
 

От 2002г и до момента работи в катедра Социално-икономическа география на Геолого-географския 
факултет на СУ”Св.Кл.Охридски” 
 

Педагогическа дейност 
 
 Разнообразната учебна работа на гл.ас.д-р Георги Бърдаров може да се обобщи в няколко 
направления: 
 Преподавателски курсове по 5 дисциплини /задължителни и избираеми/ в образователно-
квалификационната степен „бакалавър” в ГГФ, ФКНФ и ФП 
 Преподавателски курсове по 3 дисциплини / задължителни и избираеми / в  образователно-
квалификационната степен „магистър” в магистърските програми Регионално развитие и управление, 
Управление на човешките ресурси, Развитие и управление на селските райони, Културна и политическа 
география, 
 Провежда учебни практики със студенти „бакалаври” по дисциплината География на населението 
и селищата 
 Провежда консултации със студенти и дипломанти при подготовката на изпитни сесии и 
разработването на курсови и дипломни работи. За периода 2009-2012г е била научен ръководител на 31 
дипломанти. 
 От справката се вижда, че кандидатът по конкурса упражнява преподавателската си дейност в 
онези области, които съвпадат със заявеното за конкурса направление и в същото време отговарят 

http://www.uni-sofia.bg/
http://www.uni-sofia.bg/


напълно 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 
 

 За нуждите на конкурса гл.ас.д-р Георги Бърдаров предлага справка за 17 научни разработки, 
една от които е под печат. Те се разпределят според съдържанието си както следва: 1 монография, 4 
студии, 5 статии и 6 доклада от научни конференции.  
 Тематиката, която се развива в научните разработки е следната: 

- Миграциите на населението и тяхното значение за демографската ситуация и развитието на 
селищната мрежа: 

- Демографската ситуация в България и естественото възпроизводство на населението: 
- Генезис и причини за възникването на конфликтни зони в света: 
- Глобални проблеми, свързани с нарастването на световното население 
- Трансформацията на идентичности в страните от Европейския съюз 
 

Основни приноси 
 

 След анализ на научните разработки на кандидата стигнах до следните изводи по отношение на 
основните приноси: 
 

Научно-теоретични приноси 
 

1. Приемам, че е разработен подробен алгоритъм за анализ на основните геодемографски райони в 
света като основа за изготвяне на демографски прогнози в краткосрочен и средносрочен план. 
Алгоритъмът дава възможност да се анализират  демографските процеси и промените в 
комбинациите от фактори, които са водещи 

2. Създадена и типология на етно-религиозните конфликти, която позволява методологически те са 
се проучват чрез разнообразни методи. Тази типология може да се внедрява превантивно с цел 
предотвратяването на етно-религиозните конфликти. 

3. Подробно са изследвани националните, регионалните и някои локални тенденции в 
демографското развитие на България. Като резултат е създадена методология за изследване на 
бъдещото развитие в репродуктивното и миграционно поведение на населението. С много висока 
стойност са изследваните етно-религиозни особености на населението в подбрани територии на 
страната. 

4. Приносно е топонимичното изследвание на произхода и значението на много селищни имена от 
Благоевградска област.  

 
Практико-приложни приноси 

 
1. Значим принос за урбанистичните планови, устройствени и управленски дейности е начинът за 

анализ на пространствените, урбанистичните и архитектурните промени, които се наблюдават в 
Европа в резултат на непрекъснатия поток от емигранти. Кандидатът определя и защитава т.н. 
„емиграционна урбанистика” като сложен комплекс от културни и архитектурни елементи, 
донесени в европейската градска среда от родните райони на пришълците.  

2. В задълбоченото си монографично изследване кандидатът предлага своето експертно мнение за 
трансформацията на етническите и религиозните идентичности  в страните от Европейския съюз. 
Основни фактори за това явление са постоянният приток на емигранти, глобализацията и 
застаряването на населението  

3. „Приносната” тематика се обогатява с анализите, изводите и препоръките, посветени на 
неравномерното разпределение на хранителните ресурси, използването им на национално 
равнище, както и на свързаните с това загуби в различните страни и големи региони от света. 

 
Като обобщение може да се заключи, че авторовата справка за приносите отговаря на истината, 
достатъчно аналитична е и реално отразява научните достижения на кандидата. Пропуснат е 
педагогико-дидактическият принос на кандидата, пред вид неговата  учебна работа, включително и 



при подготовката на т.н. географска матура, както и участието му в публицистични изяви с 
образователна цел.  
 

Цитирания 
 

 Кандидатът дава справка с 8 забелязани цитирания на лични и колективни негови разработки, 
направена от специализирания отдел на Университетската библиотека. Убеден съм, че реално 
цитиранията са още повече.  
 

Научно-приложни разработки 
 

 Кандидатът е участвал в разработката на 2 проекта по НИС. 
 

Заключение 
 

Като вземам за основание приложените документи и сведения мога да твърдя, че гл.ас. д-р Георги 
Костадинов Бърдаров  в ролята му на единствен кандидат в конкурса за академичната длъжност 
ДОЦЕНТ отговаря напълно на изискванията на „Правилника за условията и реда за придобиване на 
научните степени и заемане на академични длъжности в СУ Св.Кл.Охридски”. Показаните приноси в 
научноизследователската работа и активната преподавателска дейност ми позволяват да предложа на 
Уважаемите членове на Научното жури „ да избере кандидата гл.ас. д-р Георги Костадинов 
Бърдаров на академичната длъжност ДОЦЕНТ по професионалното направление 4.4Науки за 
Земята / География-География на населението и селищата /” 
 
23.Х. 2012 г                                                           изготвил становището: 
                                                                                    
                                                                                                             / доц.д-р Веселин Бояджиев / 
 


