
Становище 

на акад. проф. дгмн Тодор Николов 

член на Научното жури по конкурса за академичната длъжност „професор“, обявен от 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по специалността:  4.4. науки за 

земята,  (геология и проучване на полезни изкопаеми - нефтена геология), ДВ, бр.88 от 

08 .11. 2011 г. 

 

На обявения от Софийския университет „Св. Климент Охридски“  конкурс за 

професор по специалността:  4.4. Науки за земята,  (геология и проучване на полезни 

изкопаеми - нефтена геология), ДВ, бр.88 от 08 .11. 2011 г. се е явил един кандидат – 

доц. д-р Георги Василев Георгиев. 

Г. Георгиев е роден на 28 .12. 1946 в София. Завършил е висше образование в 

Азербайджанския нефтен институт – Баку със степен инженер-геолог по специалността 

«геология и проучване на нефтени и газови залежи” през 1970 г. През 1982 г. защитава 

дисертация за степента кгмн (сега = д-р). Работи като геолог в КГ – София (1970-1980). 

През 1980 г. постъпва на работа като асистент по нефтена геология в СУ „Св. Климент 

Охридски“, от 1980 г. е гл. асистент, а  през 1987 г. е избран за доцент. Работил  е  като 

консултант – нефтен геолог в българския клон на „Бритиш газ“ (1993-1995).  

Като преподавател в Софийския университет е титуляр на редица лекционни 

курсове като: Геология на нефта и газа; Търсене и проучване на нефтени и газови 

находища; Регионална нефтена геология; Сеизмостратиграфия;  Динамика на 

нефтообразуването; Геоенергийни ресурси и др. Бил е ръководител на над 30 

дипломанти и на 6 докторанти. Чел е лекции в редица университети в чужбина: 

Багдадски университет (Ирак) – 1986; Московски университет – 1987; Кувейтски 

университет (Кувейт) – 1989; в Леобенския университет (Австрия) – 1999 и др. 

 Член е на редица български и чуждестранни научни дружества и асоциации. 

Показва голям професионален опит и знания като български партньор в редица 

Европейски проекти; консултант на български и чуждестранни компании, извършвали 

нефтени проучвания в България (1992 – 2012), Либия, Габон, Нигерия, Гана, Судан 

(1983-1992)  и др. Работил е по множество научни и научно-приложни проекти и 

експертизи: І. Европейски изследователски проекти – 10; II. Научно-приложни проекти 

– 8. Автор на множество експертизи. Участвал е активно в множество национални и 

международни научни форуми (конгреси, конференции, симпозиуми) – общо: участие в 

79 форума; представени 97 доклада; член на Орг. комитет – 4; председател на сесия - 9 

Основните научни и професионални интереси на доц. Г. Георгиев са свързани с 

изследване на регионалната и нефтената геология – предимно на Балканско-

Черноморско-Каспийския регион, в т.ч. въглеводородни системи и сценарии; 

сеизмостратиграфски анализ и интерпретация; перспективни структури за подземни 

газохранилища; геоложко съхраняване на вредните емисии от СО2 – оценка на 

потенциала в България; геоенергийни ресурси и проблеми. В тези направления той е 

признат като авторитетен специалист с международно реноме. 



  Доц. Г. Георгиев е публикувал над 145 научни труда, в т.ч. няколко научно-

популярни и публицистични статии. Съавтор е на  15 монографии: 5 на бълг. ез., 2 на 

руски ез. и 8 – на англ. език. В настоящия конкурс за «професор» той е представил 41 

публикации, от които 11 са самостоятелни, в 13 от колективните статии той е водещ 

автор, а в останалите 17 ясно личи неговото участие; 10 са на български, 30 – на 

английски и 1 – на руски език; 13 са публикувани в България, 28 – в чужбина. 

Обща характеристика на научната и научно-приложната дейност на кандидата   

 Доц. д-р Г. Георгиев  е авторитетен учен с добре очертана тематика в широката 

област на нефтогазовата геология.  

Приноси, които са новост за науката 

  Изясняване на дълбочинния геоложки строеж на България  и оценка на 

нефтогазоносните перспективи на страната (1-15, 18-28, 30). 

 Разработен е модел на дълбочинния строеж на Западно-Черноморска-та зона 

(16, 26-27, 37, 40-41):  

  Направена е съвременна оценка на нефтогазоносния потенциал на 

Черноморския и Средиземноморския регион (25, 39). 

 разработен е съвременен модел за дълбочинния строеж и геоложката 

еволюция на Източния Балкан и Средногорието (13); 

   Със съвременната методика  „Въглеводородни системи и сценарии” е 

направена оценка на нефтогазоносната перспективност и са дешифрирани основните 

перспективни трендове в Западно-Черноморската зона (41). 

Научни и научно-приложни постижения 

 Според мен доц. д-р Г. Георгиев има и забележителни научно-приложни 

постижения, които са коректно отбелязани в неговата авторска справка. Тук се отнасят:   

  детайлните характеристики на дълбочинния геоложки строеж, които имат 

значение за нефтогазоносната перспективност; генетична корелация на намерените 

промишлени въглеводородни акумулации и въглеводородо-генериращите комплекси в 

седиментния разрез на страната (10, 12, 31, 32, 33); 

   разработването на генетични модели за Селановското и Тюленовското 

находище (31, 33);  

    детайлизация на перспективите за нефтогазоносност на  Източния 

Предбалкан чрез по-пълно изучаване на дълбочинния строеж и солната тектоника  (4, 

19, 22, 38); 

   използването на басейновия анализ за оценка на условията за 

нефтогазоносност (21, 24) и др. 

Oбогатяване и допълване на съществуващите знания 

 Във всички трудове на кандидата се съдържат нови факти, нови подходи и нови 

интерепретации на конкретени проблеми на нефтогазовата геология, които обогатяват 

съществеващите знания. 

Приложение на научни постижения в практиката 

 Очевидно е, че основната част от приносите на доц. Георгиев имат приложение в 

практиката. Показателно за това е неговото участие в работата по различни научни и 

научно-приложни проекти и дейността му като експерт на национални и 

междунароодни компании по проблемите на нефтозовата геология в България, Русия, 

редица африкански страни и др. 

 Той показва и значителен интерес и към съвременните глобални проблеми като 

световния енергиен проблем и климатичните промени (29, 34-36). 

Разпознаваемост в научното пространство 



Установени са много цитирания на публикации на доц. Георгиев в трудове на 

други автори – общо 133 (101 от български автори, 32 от чуждестранни автори), в т.ч. в 

университетски учебник и в пет монографии. Смятам, че този показател е над средната 

стойност на цитиранията на български геолози от това ниво (средно тези цитирани са 

50-100). Това е основание да се подчертае, че доц. д-р Г. Геооргиев е авторитетен 

български учен с добре разпознаваеми приноси в нефтогазовата геология и признат 

съвременен експерт в тази област. Поради това не е въъзможно да се провeждат 

проучвания на нефтогазавата  преспективност на България в Черноморския регион без 

досег с публикациите на кандидата. Показателен факт за високото равнище  на 

научните му изследвания е и последната публикация – Georgiev, G. Geology and 

Hydrocarbon Systems in the Western Black Sea. Turkish Journal of Earth Sciences, Vol. 21, 

2012, pp. 723–754  (оn line - 2011).  

В заключение смятам, че доц. д-р Георги Георгиев участва в този конкурс като 

изграден и утвърден български учен, специалист в областта на нефтозовата геология, 

със съвременен подход в научните изследвания и признати научни и научно-приложни  

приноси. Той е и отличен университетски преподавател, който е подготвил редица 

дипломанти и докторанти. Мисля, че с основание може да се каже, че доц. Г. Георгиев е 

сред най-известните български геолози-нефтяници. Това ми дава основание да 

препоръчам на уважаемото Научно жури да гласува за избирането на доц. д-р Георги 

Василев Георгиев за академичната длъжност „професор“ по специалността:  науки за 

земята (геология и проучване на полезни изкопаеми - нефтена геология) за нуждите на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

 

 

София, 9.03.2012 г.                         Представил:   

 

 

       Акад. проф. Тодор Николов, дгмн 

 

  


