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Рецензия 

по конкурс за академична длъжност "професор" по научно направление 4.4 Науки  

за Земята (научна специалност 01.07.01 – Регионална геология) с участник 

 доц. дгн Николай Георгиев Бонев  

 

1. Общи бележки 

Рецензията е изготвена в съответствие със Заповед № РД 19-676/28.11.2011 на Ректора на СУ "Св. 

Климент Охридски".   

 Предоставените ми документи по конкурса са в пълен набор и са съобразени с изискванията 

на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за неговото 

прилагане, а така също с Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в СУ "Св. Климент Охридски" (приет от АС на 20.04.2011). 

 Каузите на посочените нормативни документи предвиждат, при оценката на качествата на 

кандидатите в конкурсите за академични длъжности, да се акцентира на два основни елемента – 

научно-изследователската и учебната им дейност. 

 Научните постижения и приноси на всеки един от тях се оценяват по съдържанието на 

предложените в материалите публикации – монографии, студии, статии и др., а така също по 

отражението им всред геоложката общност у нас и в чужбина. Особено внимание заслужава ал. 3 

от Чл. 114(1) в Раздел V на "Правилника" на СУ "Св. Климент Охридски", в случай, че кандидатът 

"... е представил публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани 

научни списания, те не трябва да повтарят представените за придобиване на образователната и 

научна степен "доктор", на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичната 

длъжност "доцент"". 

 

2. За научно-изследователската дейност на кандидата 

В анализираните материали, доц. дгн Н. Бонев, спазвайки горните изисквания, е приложил списъци 

на 4 различни групи от публикации: представени в настоящия конкурс (32 бр.); представени по 

темата на дисертацията за придобиване на научната степен "доктор на науките" (18 бр.); 

представени за академичната длъжност "доцент" (26 бр.) и такива по темата на дисертацията за 

придобиване на научната и образователната степен "доктор" (3 бр.). Това аранжиране, дори за мен 

(позволявам си да заявя, че съм добре запознат с третираната тематика – б.р.) е трудно разбираемо, 

а често и недостатъчно коректно. Изброяването на примерите в това отношение ще отнеме много 

време и голям брой страници. По тези причини ще насоча вниманието си главно върху 
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съдържанието и научните приноси на кандидата в научните публикации, представени за настоящия 

конкурс. 

 За конкурса доц. дгн Н. Бонев е предложил 32 публикации – 31 колективни и 1 

самостоятелна. Те са оповестени от 2004 до 2011 (вкл.). Прави впечатление, че по-голямата част 

от тях са кратки или разширени (2-4 стр.) абстракти от доклади на национални и/или 

международни конференции (вкл. проблемни теренни съвещания). Останалите (не надвишаващи 

една дузина – б.р.) са публикувани във вид на статии в международни списания с висок рейтинг. 

Научната стойност на по-голямата част от тях е оценена от геоложката общност, за което 

свидетелства значителният брой забелязани цитирания, посочени от кандидата в списъка за 

цитиранията. В една част от тези трудове (напр. №№ 2, 11, 12 и др.) са изложени преди всичко 

резултати от лабораторни геохимични анализи, а други (напр. № 28) – представляват развитие на 

темата от дисертацията за образователната научна степен "доктор". Не ми се иска да пропусна да 

отбележа и факта, че в посочената справка не липсват "авто"-цитати. Доц. Н. Бонев вероятно е 

преценил, че неговите съавтори Burg, Dilek, Ivanov, Marton, Moritz, Marchev, Vennenmann, 

цитирайки общите си с него работи в други свои публикации, са направили това единствено с цел 

да подчертаят участието му в тях. 

 Трудно е да се оцени обективно личният принос на кандидата при реализирането на тези 

колективни интернационални разработки. При отсъствието на конкретни бележки за ролята на 

всеки един от съавторите, естествено е да се предположи тяхната равнопоставеност. Въпреки това 

си позволявам да допусна, че Н. Бонев е участвал преди всичко с конкретни теренни данни за 

структурните особености и взаимоотношенията между скалните комплекси, а така също при 

мотивирането на някои от по-общите геодинамични обстановки в отделните региони. Тази оценка 

ми дава основание да считам, че той прилага (често удачно – б.р.) съвременните подходи за 

изучаване на метаморфните комплекси с акцент върху петроложките и петрохимичните 

особености на техния литоложки състав. 

Анализът на предложените за конкурса научни трудове насочва към следните констатации : 

- Смущава фактът, че повечето от тях (почти 2/3) са кратки абстракти и не дават възможност 

на читателя да добие представа за пълното им съдържание. 

- Някои от статиите (напр. № 3) са напълно по тематиката на дисертацията за научната 

степен "доктор на науките" и са оповестени преди нейната защита. 

- Две от публикациите-абстракти (№№ 24 и 32) са напълно идентични. Нещо повече, те 

повтарят напълно публикация № 14 от предложените при конкурса за "доцент" трудове. 
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Според мен, този набор от резюмета и неголемият брой публикувани статии и студии в този 

си вид е твърде "крехък" и не отговаря на достоинството на един несъмнено добър изследовател с 

научна степен "доктор на науките". Струва ми се, че доц. Н. Бонев ненужно е прибързал, в няколко 

месечен срок след успешната защита на тази своя дисертация (06.2011), да участва в конкурс за 

"академичната длъжност" професор в същото тематично направление (Регионална геология). 

Поради това се е лишил от възможността (спазвайки изискванията на Правилника за заемане на 

академични длъжности на СУ "Св. Климент Охридски") да използва голям брой свои стойностни 

публикации, които е предложил по темата на споменатата докторска дисертация. 

Ще се опитам да пренебрегна тези нормативни усложнения и направя оценка за цялостната 

научна дейност на доц. Н. Бонев като аспирант и преподавател в Университета. Категоричното ми 

становище е, че той е един сериозен, амбициозен и продуктивен изследовател, насочил усилията 

си към изучаването на строежните особености и веществения състав на метаморфните 

комплекси в Родопската област и съседни на нея територии. Научните му приноси се оценяват 

високо както у нас, така също от международната общност, с колеги от която е установил 

добри професионални контакти. 

Иска ми се също да отправя някои бележки, които (според мен) са недостатъци, 

проличаващи не само в научните му публикации, но така също в направената от него справка за 

приносния характер на научните трудове, предложени за конкурса: 

 Впечатлението ми е, че той няма вкус към провеждането на продължителни теренни 

работи и собствено картиране на отделни региони или значителни части от тях. По-голямата част 

от излседванията му се базират на чужди картни материали, като в редица случаи дори не е 

посочено от кого са взаимствани. 

Заб. На този факт му е обърнато няколкократно внимание и по време на защитата на 

дисертацията за научната степен "доктор на науките". 

 Практика за него е игнорирането на известни от по-ранните изследователи 

становища и интерпретации (цитирани от редица автори у нас и в чужбина – б.р.) под претекста, че 

те не са най-достъпни (вж. Протокола от заседанието на научното жури за публичната защита на 

дисертацията му – б.р.). Без да влизам в подробности ще отбележа, че много от тях са много по-

достъпни и несравнимо по-пълни от множеството резюмета в предложения от него списък на 

научните трудове за конкурса. 
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 Подчертаният му вкус да работи в екипи не със свои млади колеги (вкл. студенти – 

б.р.), а да се включва в колективи на изтъкнати чуждестранни учени, имиджът на които гарантира 

публикуването на резултатите в международни издания с висок рейтинг. 

Убеден съм, че ако успее да отстрани тези недостатъци и чувствота за нарцисизъм, 

реномето му на много добър изследовател ще нарастне значително.  

 

3. За учебната дейност 

СУ "Св. Климент Охридски" е висше училище. Напълно естествено в Раздел V от Правилника за 

условията и реда за заемането на академичната длъжност "професор" са посочени и редица 

допълнителни изисквания: аудиторни и извънаудиторни занятия; осигуряване на занимания в 

практическа среда; подготовка на лекционни курсове; издадени учебници; дейност със студенти 

и докторанти; създаване на научна група; ръководство на изследователски проекти; създаване на 

научна школа; изнасяане на лекции в чуждестранни университети; приложения на научните 

изследвания в практиката и пр. 

 Кандидатът доц. дгн Н. Бонев е преподавател в Университета в продължение на повече от 

17 години – от 01.1995 до сега: първоначално като асистент, а от края на 2005 – като доцент. 

Информацията за дейността му в това направление е отразена в приложената към документите за 

конкурса биографична справка. От нея може да се види достатъчно ясно, че кандидатът е бил 

натоварен с твърде малък брой лекционни курсове, дори и след хабилитирането си като доцент. 

По-голямата част от предподавателските му задължения представляват упражненията (преди 

всичко с аудиторен характер и спорадично участие в теренни практики – б.р.). Прави впечатление, 

че в действителност до сега той не е бил титуляр на нито един от основните университетски 

курсове, насочени към обучението в направлението "Регионална геология" – структурна геология и 

геотектоника; теренна геология и геоложко картиране; геология на България, регионална геология, 

неотектоника и др. Това са дисциплини, формиращи облика на студентите, дипломиращи се в 

Катедрата по Геология, палеонтология и изкопаеми горива. 

 Дейността му със студенти и докторанти е толкова незначителна, че просто не подлежи на 

оценка. Уникален случай е асистент в катедрата в продължение на 10 години да бъде ръководител 

на две дипломни тези, а доцент – в 7-годишен срок да подготви един единствен дипломант 

(посочената Д. Низамова в същност е дипломант на катедра по география – б.р.). Налага се да 

отбележа, че доценти в катедрата, хабилитирани след дгн Н. Бонев, са били научни ръководители 

на десетки дипломни работи, а така също на разработването на докторски тези, някои от които вече 

са успешно защитени. Ръководството на курсови работи от студентите-бакалаври, при сегашната 
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практика на двете геоложки катедри на Факултета, е ежегодно задължение на всички 

преподаватели – асистенти, доценти и професори. Това трудно може да се счита за престижен 

елемент при тяхната акредитация. 

 Същевременно обаче, съдейки по информацията в посочената по-горе библиографична 

справка, кандидатът е отделил много усилия преди всичко за собственото си обучение. Това може 

да се види ясно от приложения от него списък на своите многобройни специализации в чужди 

университети и научни институции със значителна продължителност (някои от които за цяла 

учебна година – б.р.). 

 Доц. дгн Н. Бонев не е издавал учебници. Не е изготвял и популярни сред студентите 

учебни помагала. Не е създавал и своя научна група от студенти и млади преподаватели. 

Няколкократните му "постерни покани" (к.р.) за привличане на студенти за разработване на 

дипломни тези, нямаха резултат.  

 Посочените факти са неоспоримо доказателство, че учебната му дейност е 

незадоволителна, съобразно рутинната практика на СУ "Св. Климент Охридски" при акредитиране 

на преподавателите. 

 Впечатлен съм също, че той в продължение на 17-годишната си работа като преподавател в 

катедрата не знае от кога обучението по геология в СУ "Св. Климент Охридски" е тристепенно. 

Това може да се види добре в личната му биографична справка, където е отбелязал, че е 

"бакалавър" по геология на СУ от 10.1990, а "магистър" по геология и геохимия на СУ от 07.1991. 

Едва ли е необходимо да припомня, че тристепенният учебен план за специалност геология 

стартира през 1992! 

 

4. Общи впечатления за кандидата 

Изхождайки от направения анализ на научните достижения и учебната дейност на доц. дгн Н. 

Бонев, вкл. факта, че познавам добре неговото развитие като аспирант и преподавател, искам да 

отбележа следното: 

- През целия 20-годишен период (от завършването на Университета до сега) той прояви 

определен афинитет към научните изследвания, резултатите от които (въпреки направените вече 

бележки – б.р.) са на високо ниво и добре оценени от геоложката общност. 

- Същевременно обаче, преподавателската работа определено не е по негов вкус. Той не се 

ангажира достатъчно с нея и не консумира време за сериозна работа със студентите. Не можа да 

предизвика интереса им към неговите изследвания, вкл. към лекциите и упражненията си. 

Подчертано индивидуалистичните качества в характера му, не позволиха създаването на добри 
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връзки за сътрудничество и взаимно уважение с колегите от катедрата, към които се отнасяше с 

подчертано превъзходство. 

 

Заключение 

Проблемът, с които е свързан резултатът от този конкурс, се състои в дилемата: 

 

 Да се предложи ли за избор на длъжността "професор" към катедрата по "Геология, 

палеонтология и изкопаеми горива" кандидат, с доказани качества на изследовател, но 

демонстрирал в продължение на почти две десетилетия, недостатъчна заинтересованост към 

задълженията си като щатен-преподавател? 

 

 Изхождайки от презумцията, че при изискванията за академичните длъжности като 

"доцент" и "професор" университетският "Правилник" акцентира сериозно върху учебната дейност 

на кандидатите (нещо, което е напълно резонно – б.р.), аз не съм склонен да препоръчам на 

колегите от Научното жури, да предложат на Факултетния съвет на Геолого-географския 

факултет на СУ "Св. Климент Охридски" да избере доц. дгн Н. Бонев за "професор". 

 

Становището ми би било доста по-различно ако се касаеше до избор за заемане на 

академична длъжност "професор" в научен институт, където качествата на кандидата като 

преподавател не са първостепенни. 

 

 

 

София                                                              Рецензент: 

вторник, 03.04.2012                                                     /проф. д-р Живко Иванов/ 

  

 

 

    


