
1 
 

АВТОБИОГРАФИЯ 

на Георги Василев Бурнаски 

 

Дата и място на раждане: 21.07.1989 г., София 

E-mail: g_burnaski@yahoo.com 

Телефон за контакт: 0887 099138 

Academia: https://uni-sofia.academia.edu/GeorgiBurnaski 

Linkedin: www.linkedin.com/in/georgiburnaski 

 

 

 

 

Професионална квалификация: 

 2013 Магистър по История (Специалност Историко-

етнически  модели на националната сигурност, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”) 

 2012 Бакалавър по История (Специалност Минало и 

съвремие на Югоизточна Европа, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”) 

 

Професионален опит: 

 февруари 2014 – до 

момента 

Редовен докторант по Съвременна българска 

история (професионално направление История и 

археология) в  Исторически факултет, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски” 

 юни 2014 – до момента  Сътрудник към Център за регионални изследвания 

и анализи (Исторически факултет, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”) 

 септември 2011  Стаж в централизирания архив към Комисия за 

разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на 

Българската народна армия 
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Изследователски интереси: 

 История на България (1944 – 1999) 

 Политическите и обществени елити в България (1944 – 1999) 

 История на турската общност в България след Освобождението 

 Социална структура на турската общност в България 

 История на ежедневния живот в България (1944 – 1990) 

 Историческа социология 

 

Научни специализации: 

 юли 2015 – януари 2016 Институт по Източноевропейска история, Виенски 

университет, Австрия 

 

Стипендии: 

 февруари – април 2016 Американския научен център в София, България 

 

Участие в проекти: 

 декември 2016 – до сега Съдбата на вакъфските имоти в България в 

условията на прехода от имперско към национално 

държавно управление (Проект на Исторически 

факултет, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”, финансиран от Фонд научни 

изследвания) 

 май 2014 – април 2015 Държавна сигурност и профсъюзните 

организации в социалистическа България (Проект 

на Институт за изследване на близкото минало) 

 

Публични лекции: 

 12 април 2016 Transformational Processes among the Elite of the 

Turks in Bulgaria (80s and 90s of the XXth Century), 

Американския научен център в София, България 

 


