
 До  членовете на уважаемото научно жури 

                                                                               по обявения конкурс за заемане на академична  

                                                                        длъжност „доцент”  по „География на населението 

                                                                                и селищата” при ГГФ на СУ „Св. Кл. Охридски” 

Р Е Ц Е Н З И Я 

от  доц. д-р Нено Димов – член на научно жури по обявен конкурс за „доцент” по 
професионално направление 4.4. Науки за Земята, при Геолого-Географски факултет на 
СУ „Св. Кл. Охридски”  

 относно: преподавателската, научната и приложната дейност на гл.ас. д-р  Георги 
Костадинов Бърдаров 

  Уважаеми членове на научното жури, 

 В обявения конкурс за „доцент” по „География на населението и селищата” от 
Геолого-Географски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, публикуван в Държавен вестник 
бр. 41/ 01.06. 2012 г., е подал необходимите документи един кандидат – гл. асист. д-р 
Георги Костадинов Бърдаров. Спазени са определените срокове и формални изисквания 
по конкурса, което е в съответствие със ЗРАС в Р България. 

I. Оценка на процедурата по конкурса 

Кандидатът по конкурса д-р Георги Бърдаров прилага молба до Ректора на 
Софийския Университет със  следните документи към нея: копие от държавен вестник бр. 
41/01.06.2012 г. с обявата на конкурса; творческа автобиография; диплома за висше 
образование № 132134 от СУ „СВ. Климент Охридски”, издадена на 24.06.1997 год., копие; 
диплома за присъдена образователна и научна степен „доктор” № 31981/20.12.2007 год. 
издадена от ВАК - копие; медицинско свидетелство; свидетелство за съдимост; списък на 
научните публикации; научните трудове съдържащи се в списъка на публикациите; 
авторска справка за научните приноси и списък за забелязаните цитирания на кандидата в 
други трудове. Обявеният конкурс е по предложение на катедра „Социално-
икономическа география” при ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски”, в която гл.ас. д-р Георги 
Бърдаров е редовен преподавател. Решението за обявяване на конкурса е прието на 
заседание на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски”. Научното жури е 
назначено със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски”. Конкурсът е обявен в 
съответствие с изискванията на ЗРАСРБ. От направения преглед на представените 
документи по конкурса за „Доцент” няма допуснати нарушения. 

II. Характеристика на кандидата в конкурса 
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Гл. ас. д-р Георги Бърдаров е роден на 6.04.1973 г. в гр. София. През 1996 г. 
завършва средно образование в София, а висшето – магистър по география през 1996г. със 
среден успех мн. добър 5,25. След завършване на висшето си образование и успешно 
положен конкурсен изпит, е избран за редовен асистент по „География на населението и 
селищата” към катедра „Социално-икономическа география” – от 2002 г. Последователно 
е повишаван в старши и главен асистент. През 2007 г. успешно защитава дисертационен 
труд на тема „Пространствената мобилност на населението и отражението и върху 
селищната мрежа на Благоевградска област за периода – от края на ХIХв. до 2004 г. и 
придобива научната степен „доктор”. През 2004 г. Георги Бърдаров участва в 
специализация по образователната програма „Сократ – Еразмус” в университета в Кьолн, 
Германия и изнася публични лекции. По-късно през зимния семестър на учебната 
2008/2009 г. е на продължителна научна специализация в университета „Карл Францен” в 
Грац, Австрия, под научното ръководство на проф. д-р Карл Казер. 

Георги Бърдаров участва като научен консултант в телевизионни предавания, 
сценарист и журналист. Избран е за член на Комисията за провеждане на Държавните 
зрелостни изпити по география от 2008 г. към МОМН, участва в комисията за провеждане 
на Националната олимпиада по география от 2007 г. до сега. От 2010 г. е член на 
редколегията на сп. География 21, участва в УС сдружение ГЕО от 2004 г. и в УС на 
Българската федерация по петанка от 2005 г. Г. Бърдаров е автор на учебни помагала по 
география и икономика за гимназиалния курс на българското училище. Участвал е в два 
изследователски проекта, финансиране от ФНИ – СУ. Владее английски и руски език. 

Преподавателската работа на Г. Бърдаров е с продължителност над 10 години. 
Ръководи семинарни занятия по дисциплините „География на населението и селищата”и 
„Геоурбанистика” и лекции по Етно-политически конфликти в ЕС за специалностите 
География и Регионално развитие и политика, Етноси и религии в Кавказ във Факултета по 
класически и нови филологии, Демография във факултета по Педагогика. След 2009 г. 
учебната годишна натовареност на Г. Бърдаров е над 900 часа аудиторна заетост. 
Преподавателската дейност на Г. Бърдаров в ОКС „магистър” е в програмите „Регионално 
развитие и управление” и „Управление на човешките ресурси”. Под негово научно 
ръководство са защитили 31 дипломанти – магистри. Г. Бърдаров е авторитетен 
преподавател. Избираемите лекционни курсове, които ръководи, са предпочитани от 
студентите, което е важен показател за неговата научна и преподавателска 
компетентност. Избиран е за рецензент на дипломни работи в магистърските програми, 
организира и ръководи учебни практики със студенти, участва редовно с оригинални 
доклади в научни (национални и международни) конференции и симпозиуми. 

     

III. Оценка и научни приноси в трудовете, представени от кандидата по 
конкурса  

3.1. Кандидатът участва в конкурса с публикуван монографичен труд „Имиграция, 
конфликти и трансформация на идентичности в Европейския съюз”, изд. Едикта, с. 352. 
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Монографията на Г. Бърдаров е посветена на различна тематика в сравнение със 
защитената от него дисертация. Книгата на кандидата е оригинална по структура и 
проблематика. Всъщност това е първото монографично изследване в тази интегрална 
област на научното знание. В него се съдържат анализи, оценки и обяснения на 
фундаментални проблеми на нашето съвремие – демографската динамика и промяна в 
Европа, същността на „необходимата имиграция”, както и сложния и конфликтен процес 
на трансформация на социално-етнически идентичности. Заслужават по-задълбочено 
внимание и оценка обясненията и изводите на кандидата за трансформацията на 
социални и културни общности под влияние на сложните урбанизационни процеси, 
нарастващото въздействие на религиите и възникващите етно-религиозни конфликти на 
Европейския континент през последните две десетилетия. Позицията на Г. Бърдаров към 
този изключително тежък и травмиращ социално-икономическото и културното развитие 
проблем е повече от хуманна и достойна – Европа и Европейския съюз имат „...добри 
перспективи в демографското развитие”. Книгата на Г. Бърдаров може да бъде оценена в 
два разреза – първият, че авторът притежава интуиция и добра научна подготовка към 
извеждане, анализиране и професионално обяснение на актуални и значими за 
общественото развитие проблеми, и вторият, че Г. Бърдаров е натрупал необходимия и 
задължителен опит и научна култура към обобщения, задълбочени наблюдения и 
стремеж към представянето им по увлекателен начин, с ирония към съществуващите 
реални проблеми и идеи за тяхното ограничаване и преодоляване. Такива са неговите 
обяснения за промените настъпили в големи социални общности в Европа след 1990 г., 
които се хетерогенни в етно-конфесионално отношение, но интегрирани от географията 
(територията). Считам, че с книгата „Имиграция, конфликти и трансформация на 
идентичности в Европейския съюз”, Г. Бърдаров се утвърждава като оригинален и 
талантлив изследовател в областта на географията на човешките ресурси. 

 3.2. Другите научни трудове на кандидата по конкурса са общо 16, от които 1 
учебно пособие в съавторство, 4 научни студии (една самостоятелна и три в съавторство), 
5 публикувани научни доклади, от които два на английски език. Повечето от публикациите 
на Г. Бърдаров са отпечатани в ГСУ, кн. 2 География, както и в научното списание 
Геополитика, сборници от научни конференции и юбилейни годишнини. Неговите 
публикации са цитирани в 20 други научни труда. 

 Научните студии съдържат резултати от изследвания на естественото 
възпроизводство на българомохамеданите в България, европейските имиграционни 
„гета”, потенциалните конфликти на континента по оста „коренни – „нови” европейци” и 
винаги любопитното отношение, разкриващо демографската динамика на планетата и 
възможностите за изхранване на човешкия капитал. В тези проблемни научни зони, 
кандидатът по конкурса показва професионални умения за използване на нови 
изследователски методи, систематизиране и логично интерпретиране на огромни масиви 
от статистическа информация, коректно извеждане и характеризиране на важни 
тенденции и закономерности при териториалното разпределение и изменения на 
човешките ресурси в Европа и света. От представените научни студии прави впечатление, 
че Г. Бърдаров не се придържа към проблемните области от своите изследвания в 
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дисертацията. Той навлиза в нови проблеми и територии, свързани със структурата, 
териториалната организация и пространствените проблеми на социо-културното развитие 
на населението. Считам, че кандидатът има творчески възможности да разшири и 
задълбочи своите научни изследвания, свързани с много критичната демографско-
селищна ситуация в България. 

 3.3.     Представените научни статии, общо 5, са публикувани в Годишника на СУ, 
кн.2 География и сп. Геополитика. Те са посветени на актуални проблеми – миграционните 
вълни и измененията в селищата на България, промени в демографската ситуация в 
отделни общини на страната, генезиса и значението на имената на селищата в 
Благоевградска област.  Една част от съдържанието на научните статии е свързано с 
дисертацията на кандидата. Положителни страни са – конкретните изследвания, 
използваният подход за научно обяснение и привличането на студенти като съавтори на 
част от изследванията и публикациите на Г. Бърдаров. 

 3.4. Публикуваните доклади от научни конференции на Г. Бърдаров са общо 6, от 
които 2 в съавторство и 2 два на английски език. Няма представени публикации в други, 
чуждестранни издания. Считам, че Г. Бърдаров следва да публикува своите резултати и 
обобщения в издания, свързани с политиката, особено демографската, на Европейския 
съюз. Повечето от научните доклади са свързани с проблеми от дисертационното 
изследване на кандидата. Въпросите, които поставя на публично обсъждане, са: промени 
в етническата структура на населението в Благоевградска област, демографската криза в 
България, бежанските вълни към Благоевградска област, демографската ситуация в 
общините Сатовча и Хаджидимово през периода 1980 – 2000 г. 

 Научните приноси на гл. ас. д-р Георги Бърдаров могат да се обобщят в следните 
направления: 

- Публикации с теоретични и методични приноси – вж. Трудове под № 1, 3, 4, 5, 13, 
14, 15. Приносният характер е свързан с предложената нова типологизация на етно-
религиозните конфликти на континента Европа, изведен и приложен е нов алгоритъм за 
географски анализ на демографската динамика в големи региони на света, както и 
обоснован модел за регулиране на етно-конфесионалните противоречия и конфликти. 

- Предложената средносрочна и дългосрочна прогноза за трансформацията на 
етническите и националните идентичности в Европейския съюз е с методично и приложно 
значение. Подобни прогнози се използват все повече от изследователски центрове и 
служби на континента, което е важно и значимо за България. 

- Научни приноси се съдържат в публикациите № 7, 8, 16, 17, относно 
моделирането на урбанизирани територии. Всъщност това са изключително важни 
направления – устройство на територията, планиране и развитие на селищата, разкриване 
на тенденции и закономерности в урбанистичната динамика, преход към устойчиво 
развитие на градовете в Европа, които са с географско (пространствено-функционално) 
съдържание. Изследванията в тази област на Г. Бърдаров са с приложно и методично 
съдържание. 
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- С приносен характер са изводите в публикации № 6, 9, 10, 11, 12, в които са 
изяснени основни принципи – за съществуването и поддържането на етнически 
конфликти в Европа, разкриването на пространствените вектори на движение на 
мигрантите в ЕС, непредвидимото в бъдеще безпрецедентно застаряване на 
европейските общности и отражението на тези процеси върху доходите на населението.  

IV. Критични бележки и препоръки за бъдещата творческа работа на Г. Бърдаров 

Г. Бърдаров представя научни трудове по конкурса за доцент с актуално 
съдържание. Препоръчвам на кандидата по конкурса да насочи повече творческата си 
дейност към сложната и травмираща демографско-селищна ситуация в България, да 
участва в международни конференции и научни форуми, на които да представи своите 
резултати, да се включи в изследователски екипи, разработващи интегрирани планове за 
развитие на големите градове в страната и подготвящи стратегическите документи за 
регионално и местно развитие.      

V. Заключение: 

Преподавателската, научно-изследователската и обществената дейност на гл. 
асист. д-р Георги Костадинов Бърдаров е в съответствие със законовите изисквания на чл. 
24. Ал. 1 на Закона за развитие на академичния състав в Р България. Г. Бърдаров е 
уважаван и авторитетен преподавател и изследовател с доказани възможности за 
развитие. На това основание предлагам на уважаемите членове на научното жури да 
гласува положително за заемане на академичната длъжност „доцент” по География на 
населението и селищата от д-р Георги Костадинов Бърдаров към катедра „Социално-
икономическа география” при Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. 

 

 01.11.2012 г.                                                Рецензент: 

                                                                                                               (доц. д-р Нено Димов) 

   

  


