
СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академичната длъжност “ПРОФЕСОР” 

по научната специалност 4.4 Науки за Земята (Регионална геология) 

обявен в „Държавен вестник”, бр. 20/17.03.2015 

 

Кандидат: доц. д.н. Николай Георгиев Бонев, Геолого-географския факултет, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“  

Член на Научното жури: доц. д-р Янко Герджиков, катедра Геология, Палеонтология и 

изкопаеми горива, Геолого-географския факултет, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ 

 

Материалите по конкурса на единствения кандидат - доц. Бонев са оформени и  

комплектувани според изискванията и улесняват работата по документацията. Не буди 

съмнение, че кандидатът покрива всички метрични и качествени изисквания за 

длъжността „Професор“. Представените за конкурса публикации са резултат от 

мултидисциплинарните, използващи най-нови технологии изследвания. В повечето 

случаи те са осъществени в рамките на международни колективи, включващи изтъкнати 

специалисти. Не буди съмнение водещата роля на доц. Бонев в тези колективни 

публикации. Считам, че кандидатът е отбелязал коректно своите основни научни 

приноси. Най-съществените от тях са свързани с различни изследвания на високо и ниско 

метаморфните комплекси от южните части на Балканския полуостров. Резултатите са 

публикувани в престижни списания и са цитирани многократно. Наред със защитената 

научна степен „доктор на науките“ всичко това говори за стремежа към академична 

кариера на доц. Бонев. 

Към кандидата имам и някои критични бележки. Най-вече те се свеждат до 

недостатъчната работата със студенти (малък брой дипломанти и липса на докторанти), 

което е трудно разбираемо при отчитане на сравнително големия брой научни проекти 

на които доц. Бонев е бил ръководител. От гледна точка на преподавателската дейност 

може да се критикува липсата на каквато и да е ангажираност от страна на кандидата към 

популяризирането на геоложката наука и публикуването на роден език. 

 

Заключение  

Доц. Николай Бонев отговаря на изискванията на СУ “Св. Климент Охридски“ за заемане 

на академичната длъжност “Професор” по научната специалност 4.4 Науки за Земята - 



Регионална геология, поради което препоръчвам на Научното жури и Факултетния съвет 

на Геолого-географския факултет да приеме неговата кандидатура.  

 

вторник, 21 юли 2015 г.       Подпис: 

        (доц. д-р Янко Герджиков) 


