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Общата научна продукция на доц. Бонев, според приложения от него списък, обхваща 78 
работи (самостоятелни 21), публикувани в периода 1996–2011 г. Списъкът включва 40 научни 
статии и 38 разширени резюмета и резюмета на доклади пред научни форуми у нас и главно в 
чужбина. Трудовете са отпечатани предимно на английски език, в реномирани геоложки 
списания (12 издавани у нас, 29 в чужбина) и сборници на научни форуми (11 у нас, 26 в 
чужбина). Трудовете третират предимно проблеми на регионалната геология, тектониката и 
геодинамиката на Източните Родопи и в по-общ план на Родопския масив, на 
Северноегейската зона и източните части на Цуркум-Родопския пояс с фокус върху 
метаморфния фундамент и неговата еволюция в условията на терциерна екстензия и 
ексхумация. 

Забелязаните цитати на публикации на доц. Бонев са представени в списък от 85 статии, 
главно на чуждестранни автори.  

Впечатляващо е участието на кандидата в научни форуми в чужбина ‒ има над 20 
презентации, участвал е в ръководните органи на няколко престижни международни 
конференции като председател на научни сесии. 

Паралелно с публикационната активност, доц. Бонев участва като водещ изпълнител или 
ръководител в редица научно-изследователски проекти, финансирани от европейски (5) и 
български (6) научни фондове.  

За участие в конкурса са приложени 32 труда, всички на английски език ‒ 1 самостоятелен 
и 31 колективни (първи автор в 18, втори в 4, в останалите на по-задно място). От тях 13 са 
научни статии ‒ 12 публикувани в международни  списания с висок импакт фактор (Journal of 
Geodynamics, Tectonophysics, Geologische Rundschau, Lithos  и др.) и 1 в български издания 
(Geologica Balcanicа). Останалите 19 труда са разширени резюмета (6) и резюмета (13, с обем 
около и под 1 с.) в сборници на научни форуми у нас (3) и в чужбина (16). Някои резюмета 
(напр. 7 и 26) напълно се покриват по тематика и авторски колектив със съответните статии (в 
случая 8 и 25).  

Научните приноси на кандидата са ясно и коректно отразени в приложената справка.  
В обобщен вид, най-съществените приноси са както следва: 
Приноси към регионалната геология и строежа на метаморфния фундамент в 

Източните Родопи (България-Гърция): разработен е оригинален тектонски модел за строежа 
на високостепенния метаморфен фундамент, респ. на Белоречкия и Кесебирския купол 
(трудове 21, 23, 28); на базата на модерни геохимични и изотопни методи са представени нови 
данни и виждания за състава, произхода и еволюцията на високостепенните метаморфити в 
условия на терциерна екстензия и ексхумация (4, 5, 12, 14, 27).   

Приноси към регионалната геология и строежа на източната част на Циркум-
Родопския пояс (България-Гърция): направена е регионална корелация на мезозойските 
нискостепенни метаморфни единици и е проследена деформационната история на пояса на 
базата на аргонова геохронология (3, 9, 10). 

Приноси към  регионалната геология и деформационната история на Северноегейския 
регион (Тракия, България-Гърция, п-ов Бига, Турция): анализирана е кинематиката на син- до 
посторогенната терциерна екстензия и е реконструирана деформационната история на 
региона (18).                                                                                                                                                              
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Така очертаните приноси могат да се оценят като „доказване с нови средства на 

съществени нови страни в съществуващи проблеми“ и „получаване и доказване на нови или 
потвърдителни факти“.  

Личните приноси на автора в колективните публикации с много чуждестранни съавтори в 
повечето случаи са сравнително ясно откроени. 

Преподавателската дейност на доц. Бонев е свързана с направлението „Регионална 
геология, геотектоника и структурна геология“. Чете лекции по „Основи на геологията“ и 
„Геология“ за студенти бакалавърска степен, и „Палеогеография и геодинамични 
реконструкции“ за студенти магистърска степен. Води упражнения и учебни практики на 
студенти бакалавърска степен по Геология, География и Геофизика. Бил е научен ръководител 
на 4 дипломни и 4 курсови работи на студенти  по специалност �Геология“ и консултант на 
докторант от Женевския университет. Нямам лични впечатления за дейността и качествата на 
доц. Бонев като преподавател, но отзивите за него са много добри.   

От така направеното обсъждане на научната дейност на доц. Бонев следва заключението, 
че той е учен със значими приноси в областта на регионалната геология и тектониката на 
Южна България и Северноегейския регион. Той е утвърден учен и се ползва с авторитет сред 
българската и европейската геоложка общност. Има натрупан значителен преподавателски 
опит и е уважаван от студенти и колеги. 

Въз основа на цялостното му научно творчество, научни приноси и преподавателски опит, 
препоръчвам на членовете на Научното жури да предложат доц. Бонев за присъждане на 
научното звание „професор“ по научна специалност 4.4. „Науки за земята (Регионална 
геология)“.  
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