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Общи данни за кандидата 

 
Общата научна продукция на доц. Георгиев, според приложения от него списък, обхваща 

147 работи (самостоятелни 44), публикувани в периода 1974–2011 г. Списъкът включва  64 
научни статии (1 под печат), 77 разширени резюмета и резюмета (вкл. 2 презентации) на 
доклади пред научни форуми у нас и главно в чужбина, 6 научно-популярни и публицистични 
материала. Научните трудовете третират предимно проблеми на регионалната и нефтената 
геология на България и западната част на Черноморския басейн; някои общи аспекти на 
геоенергийните ресурси; подземни газохранилища, а напоследък и някои актуални еколожки 
въпроси, свързани с геоложкото съхраняване на вредните емисии от СО2.  

Трудовете са отпечатани в специализирани геоложки списания издадени у нас (21) и в 
чужбина (10), монографични сборници у нас (6) и чужбина (9). издания на научни форуми у 
нас (15) и в чужбина (58). 

Забелязаните цитати на всички публикации на доц. Георгиев са представени в списък от 
76 статии, от които 30 на чуждестранни автори и 46 на български.  

Впечатляващо е участието на кандидата в научни форуми у нас и главно в чужбина ‒ 
изнесъл е общо 97 доклада, участвал е в ръководните органи на престижни петролни 
конференции в чужбина като член на организационните комитети (4 конференции) и  
председателстващ заседания на научни секции (9 участия).  

Паралелно с публикационната активност доц. Георгиев участва като водещ изпълнител в 
редица научно-изследователски проекти по европейски програми (10), проекти на нефтени 
компании (8) и експертни оценки. Бил е консултант на повечето чуждестранни нефтени 
компании, извършвали проучвания за нефт и газ в България.  

Наред с тези дейности кандидатът е участвал в експертни и научни съвети: Държавна 
комисия за защита на дипломни работи в СУ (от 1986); Държавна комисия за защита на 
дипломни работи в МГУ (1992‒1995); СНС по Геология към ВАК (1997‒2010); Експертен 
съвет за развитие на проучванията за нефт и газ в България (Комитет по геология, 1988–1998).  

Член е на редколегии на научни списания в България и чужбина: Списание на БГД 
(1996‒1999); Геофизика на АН на Украйна (2004‒2012); Геолог, Азербайджан (2002‒2012); 
Stratigraphy & Sedimentology of oil and gas basins на АН на Азербайджан (2008 ‒2012). 
 
Публикации, представени за конкурса 
 

За участие в конкурса са приложени  41 труда. От тях 11 са самостоятелни, а останалите 
30 колективни, с участие на кандидата като първи автор в 12 труда, втори – също в 12, и на 
по-задно място в 6. Трудовете са отпечатани на български (8), английски (32) и руски (1) език. 

Според вида на печатните издания, научните трудове могат да се разпределят както 
следва: 

• статии в монографични сборници, отпечатани в чужбина ‒ 9 (№№ 3, 4, 7, 8, 11, 13, 30, 
34, 35 според номерацията в приложения списък); 

• статии в сборници от доклади, изнесени на международни конгреси у нас  – 4 (№№ 20, 
21, 22, 29); 
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• статии в специализирани геоложки списания (общо 16) – 9 отпечатани у нас (№№ 1, 5, 
9, 10, 18, 19, 24, 33, 38), 6 в чужбина, (№№ 2, 6, 16, 25, 36, 37), и 1 приета за печат в чужбина – 
Турция (№ 41). Всички са отпечатани в реномирани български (Год. СУ, Год МГУ, Геология 
и минерални ресурси) и чуждестранни списания (Tectonophysics, Marine and Petroleum 
Geology, First Break, The Leading Edge  и др.); 

• Разширени резюмета в сборници на научни конгреси и конференции, проведени в 
чужбина, предимно конференции на EAGE в западноевропейски страни – 11 (№№ 12, 14, 15, 
23, 26, 27,  28, 31, 32, 39, 40). 

Публикация № 17 не дава ясна представа за участието и конкретните приноси на доц. 
Георгиев в Transmed Atlas. Като съавтор в проекта ми е добре известно, че той е участвал в 
съставянето на два регионални трансмедитерански разреза (сегментите на българска 
територия) и съответните обяснителни текстове (издание на CD ROM). Публикации 3 и 5, 
както и 29 и 34 са твърде близки по съдържание и използвана графика. Така научните приноси 
на доц. Георгиев могат да се оценят обективно по 38 от представените публикации. 
 
Научни приноси 

 
Приносите на научните трудове са коректно отразени в приложената справка, която 

приемам със забележката, че в някои случаи е посочено само какво изследване е извършено, 
без да се дават конкретните резултати. Това прави справката неособено информативна по 
отношение на някои от цитираните приноси. 

Основните научни приноси на доц. Георгиев могат да се систематизират в обобщен вид в 
четири групи.  

1. Строеж и нефтогазоносни перспективи на територията на България 
• Серия публикации са посветени на ширък кръг проблеми на регионалната геология и 

тектониката на България (главно Мизийската платформа) или конкретни по-малки области, и 
отразяват разностранните интереси и съществените научни приноси на доц. Георгиев – 
Палеотектонски атлас за еволюцията на Мизийската платформа от вестфала до кватернера 
(11); дълбочинен строеж на Мизийската платформа (6, 7); строеж и развитие на северния ръб 
на Алпийския ороген в Източна България (8); дълбочинен строеж на Източния Балкан и 
Източното Средногорие (13); еволюция на евапоритови басейни и солен диапиризъм в 
Източния Балкан и Предбалкана (4, 22); триаските сеизмостратиграфски секвенции в 
Източния Предбалкан (19); дълбочинен строеж на Букакската антиклинала (38), средноюрски 
контурити в Търновското понижение (30).      

• Широк кръг въпроси на нефтената геология и въглеводородния потенциал на 
Мизийската платформа са разгледани в значителен брой публикации. По-голяма част от 
трудовете са фокусирани върху Южния ръб на Мизийската платформа (1, 12, 14, 15, 18, 20, 
23, 28, 32) и третират различни аспекти на въглеводородните акумулации – резервуари, 
капани и генерационен потенциал на триаските и средноюрските последователности, 
термична история на скалите като фактор за генериране на въглеводороди, генетични 
корелации нефт-нефтомайчини скали, перспективни сценарии за търсене на нови 
въглеводородни акумулации. Две публикации представят нови генетични модели на 
Тюленовското и Селановското находище (31, 33). В три обзорни работи (2, 9, 10) се обсъждат 
някои по-общи проблеми на въглеводородния потенциал на Мизийската платформа – 
значение на несъгласието триас-юра, корелации нефт-нефт и нефт-нефтомайчини скали в по-
големите известни находища, сценарии за търсене на нови акумулации. 

2. Дълбочинен строеж и нефтогазоносни перспективи на западната част на Черно море  
• Четири публикации (21, 24, 37, 40) са посветени на Долнокамчийския басейн, главно 

акваториалната му зона. На базата на анализа и интерпретацията на голям обем сондажни и 
сеизмични данни за първи път са представени разрези (включително и 3D модели), които 
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добре илюстрират дълбочинния строеж, сеизмостратиграфските и литофациалните 
последователности на басейна. Направен е опит за корелация на основните секвенции в 
Камчийския и Черноморския басейн. Оценени са обстановките на седиментоотлагане и 
въглеводородния потенциал (главно на перспективната Русларската свита) с използване на 
съвременни генетични геохимични методи. Обоснована е и нова, оригинална концепция за 
произхода на Камчийския басейн ‒ ръкав на Черноморския басейн, който се развива от ранния 
еоцен под контрола на северно насочена проградация на Алпийския ороген и отваряне на 
Западночерноморския басейн. В досегашните представи той се разглеждаше като 
предорогенен (foredeep) басейн. 

• Три публикации (26, 27, 41) обсъждат дълбочинния строежа и въглеводородния 
потенциал на западните части на Черноморския басейн (акваторията на България, Румъния, 
отчасти Украйна, Турция и прилежащите брегови зони на сушата). В тези публикации за 
първи път се прави опит да се интегрират и интерпретират чрез унифициран подход 
многобройните и нееднозначно осмислени от различни изследователи (на национално ниво) 
сондажни и сеизмични данни за строежа и въглеводородния потенциал на региона. Основните 
резултати са синтезирани в труд 41 (под печат): (1) Предложена е нова тектонска карта на 
региона, придружена от регионални дълбочинни разрези и кратко описание на основните 
тектонски единици – Западночерноморски басейн с два ръкава (Камчийски, Хистрия), части 
от три платформи (Мизийска, Скитска, Източноевропейска), няколко гънково-навлачни зони 
(Северна Добруджа, Източнен Балкан, Източно Средногорие, Странджа) и три малки 
терциерни басейна (Бабадагски, Бургаски, Тракийски); (2) Систематизирани са известните 
нефтогазови находища и проявления в региона и въз основа на генетични корелации нефт-
нефт и нефт-нефтомайчини скали са изведени перспективните въглеводородни системи и 
трендове. Очертани са три основни въглеводородни системи с промишлен потенциал – 
Западночерноморския басейн с двата си ръкава (Хистрия, Камчия),  Източноварненския трог 
и Бургаския басейн.   

Доц. Георгиев е и съавтор в статия на голям геофизичен колектив (16), която представя 
нови данни и модели за границата кора–мантия под Черноморския басейн. 

3. Проблеми на геоенергийните ресурси  
В ранна публикация (5) е направен кратък обзор на геоложките предпоставки, 

проучването, добива на нефт и газ и въглеводородния потециал на територията на България. 
По-късно и в по-широк аспект (въглеводороден потенциал, добив, потребление, транспортна 
инфраструктура) са анализирани и оценени енергийните проблеми в страните от 
черноморския (25), средиземноморския и каспийския регион (39). В подобен широк аспект 
(34) е анализиран и световният енергиен проблем (световен дефицит на нефт и газ през 
втората половина на 21 век) и възможностите за справяне с него чрез използване на слънчева, 
геотермална, водна и други възобновяеми енергийни източници.  

4. Съхраняване на вредни промишлени емисии от въглероден диоксид  
На базата на детайлен анализ на източниците и количествата вредни емисии на 

въглероден диоксид в България, от една страна, и съществуващата геоложка база данни 
(предимно сондажни и сеизмични) от друга, се изследват възможностите за съхраняване на 
вредните емисии в  геоложки хранилища – главно дълбоко лежащи водоносни хоризонти и 
отчасти дълбоко погребани находища на въглища (36). 

Така очертаните приноси могат да се оценят като „доказване с нови средства на 
съществени нови страни в съществуващи проблеми на дълбочинния строеж и 
въглеводородния потенциал на страната“ и „получаване и доказване на нови или 
потвърдителни факти по същата проблематика“. Впечатляват и успешните опити на доц. 
Георгиев за прилагане на съвременни изследователски методи в българската нефтена геология 
‒ генетични изследвания (GC-MS, Rock Eval, изотопни) на въглеводородните акумулации и 



 4

подходът  „въглеводородни системи и сценарии“ за перспективна оценка на въглеводородния 
потенциал. 

Личните приноси на автора в колективните публикации са ясно откроени. 
 

Преподавателска дейност 
 

Доц. Георгиев работи в Софийския университет от 1978 г., първоначално като хоноруван 
асистент и асистент по нефтена геология, а от 1987 г. като доцент.   

Той е автор и лектор на редица учебни програми: Геология на нефта и газа (актуализиран 
курс през 1994/1995) ‒ бак. ст., 60 ч. л.; Търсене и проучване на нефтени и газови находища 
(актуализиран курс през 1994/1995) ‒ бак. ст., 45 ч. л.; Регионална нефтена геология (съставен 
и въведен курс през 1994/1995) ‒ бак. ст., 30 ч. л.; Сеизмостратиграфия (съставен и въведен 
курс през 1994/1995) ‒ маг. ст., 30 ч. л.; Динамика на нефтообразуването (Въглеводородни 
системи и сценарии) (съставен и въведен курс през 1994/1995) ‒ маг. ст., 45 ч. л.; 
Геоенергийни ресурси (съставен и въведен курс през 2011) ‒ маг. ст., 60 ч. л.; Геоенергийни 
ресурси, стратегии и планиране – ФФ (съставен и въведен курс през 2011) ‒ маг. ст., 14 ч. л. 

Изнасял е поканени лекции в  Багдадския университет (1986), Московския университет 
(1987), Кувейтския университет (1989), Леобенския университет (Австрия, 1999),  Института 
по геология към АзАН (Баку, 2006). 

Подготвил е повече от 30 дипломанти по нефтена геология (включително 6 чужденци) и 6 
докторанта. 

Нямам лични впечатления за дейността и качествата на доц. Георгиев като преподавател, 
но отзивите за него са много добри.  

 
Заключение 

 
От така направеното обсъждане на научната дейност на доц. Георгиев следва 

заключението, че той е учен с разностранни интереси и значими приноси в областта на 
регионалната и нефтената геология на България. Той се ползва с голям авторитет сред 
българските и европейските петролни геолози, и често е канен за участие в международни 
конференции като член на организационни комитети или ръководител на научни сесии. 
Същевременно е търсен експерт както от български, така и чуждестранни нефтени компании, 
работили в България. Паралелно с научната си и експерна дейност, той е високо ценен 
преподавател и педагог, автор и лектор на редица учебни програми, подготвил много 
дипломанти и докторанти.  

Въз основа на цялостното му научно творчество, научни приноси и дългогодишна 
преподавателска работа, препоръчвам на членовете на Научното жури да предложат доц. 
Георгиев за присъждане на научното звание „професор“.  

 
 

София, 06.03. 2012 г.     Рецензент: 
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