
Становище 
 
на проф.д.ик.н. Васил Манов относно участието на гл.ас.д-р Георги 
Костадинов Бърдаров в конкурса за доцент, обявен от СУ „Св. 
Климент Охридски” (в ДВ, бр.41/2012 г.) за нуждите на катедра 
„Социално-икономическа география” при ГГФ на СУ. 
 
 
 Гл.ас. д-р Георги Костадинов Бърдаров е единствен участник в 
конкурса за доцент, обявен в ДВ, бр. 41/2012 г. от СУ „Св. Климент 
Охридски”. Той участва в конкурса със седемнадесет публикации – 10 от 
които самостоятелни и 7 в съавторство. Последната негова публикация е 
самостоятелно монографично изследване в обем 352 стр. на тема 
„Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в Европейския 
съюз”. 
 
 Съдържанието на публикациите, изцяло отговаря на изискванията (за 
научна област) на конкурса. Освен това съдържанието по категоричен 
начин удовлетворява както изискванията за обем, така и изискванията за 
качество на продукцията, с която може да се предявява претенция за първа 
хабилитация. 
 
 С еднакъв професионален успех д-р Бърдаров изследва както 
локални процеси и проблеми на демографската система (5, 6, 8, 10, 11, 12 
публикации от списъка), така и национални и интернационални измерения 
на промените в демографската система (1, 2, 3, 4, 17 публикации от 
списъка). Еднакво добре анализира както процеси, които отдавна са 
протекли в демографската система, така и процеси, които протичат в 
момента или са протекли в близките към настоящия момент периоди. 
 
 Публикациите на д-р Бърдаров го характеризират като формиран 
изследовател с ясна и категорична гражданска позиция, в чиято основа 
стоят научната логика и безпристрастният анализ. Оценките и изводите от 
неговите изследвания могат да обслужват както процесите по формиране 
на националната политика, така и процесите по създаване на регионална и 
местна демографска политика. 
 
 Приложените по конкурса документи характеризират г-н Бърдаров 
не само като формиран професионален изследовател в областта на 
социално-икономическата география, но и като формиран и надежден 
академичен преподавател в същата област. 
 



 Заключение: Като имам предвид процесуалната изрядност на 
обявяването и провеждането на конкурса, както и количеството и 
качеството на изследователската и учебно-преподавателската дейност на 
единствения участник в конкурса гл.ас.д-р Георги Костадинов Бърдаров, 
предлагам на научното жури с пълна убеденост да му присъди исканата 
академична длъжност „доцент”. 
 
 
гр. София, 30.10. 2012 г.       Изготвил становището” 
                   проф.д.ик.н. Васил Манов 


