
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. Диан Вангелов, член на научно жури по конкурса за академична длъжност 

„професор”, обявен от СУ „Св. Кл. Охридски” по специалност 4.4. „Науки за Земята” 

(палеонтология и стратиграфия), ДВ, бр. 31 от 04. 04. 2014г. 

 

 

Предоставения набор документи (на един кандидат – доц. Марин Иванов Иванов) 

напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (обн. ДВ бр. 75 от 24. 09. 2011г, изм. ДВ бр. 19 от 08. 03. 2011г.), Правилника за 

прилагане на този закон, а така също приетия от АС на 20.04.2011  г.  Правилник  за  

условията  и  реда  за  придобиване  на научни степени и заемане на академични  длъжности 

в СУ „ Св.  Климент Охридски” и по-късните промени в него.  

 

За рецензиране са представени общо над 110 научни труда, публикувани в интервала 

1981-1996 г. За придобиване на научна степен доктор и научно звание старши научен 

сътрудник II степен и доцент и в периода след 1996, от които 46 броя са абстракти 

(предимно разширени), 11 самостоятелни разработки и 26, в които кандидатът е първи 

автор, монографии, гидове и учебни помагала. 

 

Приносите на кандидата, отбелязани в приложената справка и от представените 

материали, могат да се обобщят в следното: 

1. Регионална стратиграфия – въвеждане и характеристика на нови официални 

литостратиграфски единици (Драгунска и Дамяновска свити); дефиниране на официален 

репер в обема на Тръмбешката свита, коригиране на хроностратиграфския обхват на 

Лютибродска и Сумерска свити; прецизиране на обхвата на кондензациите около границата 

хотрив/барем; ревизирани са критериите за поставянето на границата юра/креда на 

територията на България; синтез и обобщение на всички стратиграфски данни за долната 

креда до 2006 в студия и монографично издание; съществени корекции на седиментните 

последователности в Драгоманско, считани досега за горнокредни, но на базата на находки 

от варовити нанофосили датирани като долнокредни. 

2. Био- и хроностратиграфия – Установяване на нови родове амонити; ревизиране на 

амонитната зонална схема на горния титон в Краището и коригиране на на обема и ранга на 

биостратиграфски единици; ревизия и детайлизация на долнокредната амонитна зонална 

схема в България; корекция и допълнителни характеристики на редица по-рано въведени 

амонитни зони в долната креда и много други. 

3. Секвентна стратиграфия – определяне и характеристика на над 20 

секвентностратиграфски единици в интервала горен титон-горен алб, което 

възстановяването на басейновата еволюция в един от най-комплицираните етапи – 

синорогенните. 



4. Палеогеография – въз основа на регионалностратиграфски, фациални и амонитни 

биостратиграфски данни са направени палеогеографски реконструкции на басейновата 

еволюция в Северна България. 

5. Събитийна стратиграфия – с литоложки критерии и биостратиграфска обстановка 

е разпознато едно от най-ясно изразените аноксични събития (ОАЕ 1а) в средата на долния 

апт в Северна България; установяване и анализ с различни методи на събитията около 

границата креда/терциер; установяване на нови локалитети на границата К/Т и др. 

6. Приноси в стратиграфията на горнокредната и палеоценската серии – детайлно 

проследяване и характеристика на седиментните последователности на п-в Хърд, о-в 

Ливингстън, Антарктика; установяване за пръв път на горнокредни седименти е 

Краищенската зона; обобшение на стратиграфията на палеогена в Северна България. 

7. Приноси в рекострукцията на карбонатните платформи и биогенните постройки в 

тях; характеристика на различни биоконструкции; характеристика на органичното вещество 

в седиментни скали и др. 

Доц. М. Иванов е автор и титуляр на много курсове в направлението стратиграфия и 

палеонтология, участвал е в голям брой конгреси, симпозиуми, конференции, ръководител и 

участник в много национални и международни проекти, ръководител на 8 дипломанти и 5 

успешно защитили докторанти. 

Безспорно дългогодишния преподавателски и научен опит и практическото 

приложение на резултатите представени от доц. М. Иванов, би трябвало да се оценят, на 

базата на публикуваните материали, активното участие в международни форуми и 

всеобщото признание в средите на геолозите стратиграфи и палеонтолози. 

 

Кандидатът, доц. М. Иванов, отговаря на всички изсиквания на “Условия и ред за 

заемане на академичната длъжност Професор" от Правилника  за  условията  и  реда  за   

придобиване  на  научни степени  и  заемане  на  академични  длъжности  в  СУ „Св.  

Климент Охридски”. Анализа на цялостната му научна дейност и международни отзиви 

показва недвусмислено, че доц. М. Иванов е утвърден и международно признат учен.  

 

В заключение искам да подчертая, че достойнствата, подготовката и познанията на 

кандидата са напълно достатъчни за покриване изискванията на конкурса и препоръчвам на 

членовете на Уважаемото Научно Жури да гласува за присъждане на доц. д-р Марин Иванов 

Иванов званието „Професор” по направление 04. 04. „Науки за Земята”, специалност 

„Стратиграфия и палеонтология”. 

 

София,      Изготвил становище: 

 

05. 07.2014г.                              /доц. Д. Вангелов/ 


