
Отговори  на  критичните  бележки  и  коментари,  направени  в  рецензиите  и  становищата  по 

конкурса за професор по Регионална геология с кандидат ‐ доц. дгн Николай Бонев 

 

В рецензията на: 

чл. кор. проф. дгн Иван Загорчев (постъпила на 02. 02. 2012 г.) 

 

 

Критична бележка 1 ‐ Недостатъчно проучване на наличната литература по конкретна тематика и 

предоверяване на геохимичните и изотопни данни спрямо теренни отношения и данни от други 

геоложки методи.  

Запознат  съм  с  наличието  на  триаски  фосили  в  единицата  Дримос‐Мелия  от  публикацията  на 

Dimadis  et  al.,  (1996)  в  Geologica  Balcanica,  но  там  е  посочена  само  една  находка  на  единична 



фосилна  група –  бивалвии.  Не ми  е  известна  в  същатата  единица  присъствие  на  друга  фосилна 

група с триаска възраст, но ако такава втора фосилна група с триаска възраст е налична, то тогава 

действително моята справка на цитирани литературни източници е непълна. В единицата Дримос‐

Мелия е публикуван амонит от друга фосилна група и с друга възраст – средно‐горноюрска (калов‐

оксфорд)  Trikkallinos  (1955).  Детритните  циркони  в  единицата  не  са  „предполагаемо  датирани“, 

както  отбелязва  рецензентът,  а  те  са  датирани  чрез  U‐Pb  SHRIMP  метод  (Meinhold  et  al.  2010, 

Sedimentary Geology). Детритните циркони в пясъчникови пластове от единицата  са  групирани в 

основна  популация  с  възрасти  между  315‐285  млн.г.,  присъства  много  малка  група  циркони  с 

възрасти  в  интервала  210‐225  млн.г.,  а  най‐младият  детритен  циркон  е  с  възраст  от  160  млн.г. 

Последният,  с  най‐млада  възраст  детритен  циркон,  определя  максималната  възраст  на 

седиментация  на  пясъчниковите  пластове  (Meinhold  et  al.  2010,  Sedimentary  Geology),  която 

кореспондира  с  установената  единична  находка  на  калов‐оксфордски  амонит.  При  наличие  на 

биостратиграфска  възраст  т.е.  амонит  с  юрска  възраст  и  радиометрична  възраст  т.е.  най‐млад 

детритен  циркон  с  възраст  160  млн  г.  намирам  за  съвсем  удачно  неметаморфозираните 

седименти в единицата Дримос‐Мелия да се отнесат към юрската система. Приемам препоръката 

на  рецензента  за  необходимостта  от  допълнително  „разследване“  за  изясняване  на  проблема 

свързан с възрастта на триаските скали, но това ще стане на един следващ етап от изследванията в 

настоящ изследователски проект.  

Критична  бележка  2  ‐  Избирателно  цитиране  и  пренебрегване  на  „неподходящи“  данни  в 

публикация  №  12  за  наличие  на  неопротерозойска  (едиакарска)  възраст  на  протолитите  на 

метаморфни скали от високостепенния фундамент.  

Коментара във врузка с тази критична бележка относно публикация № 12 е следния: 

 

Рецензентът  отбелязва,  че  споменатите  три  публикации  съобщаващи  за  неопротерозойски  

протолитни възрасти са цитирани в публикация № 12. Данните на Haydoutov et al. (2004) за дъгова 

сигнатура на метамафичните скали във фундамента са цитирани в публикации № 3,10,12 и други, 



а  датирането  на  Бубинското  габро  на  572  млн.г.  също  не  е  пренебрегнато  от  публикацията  на 

Carrigan  et  al.  (2003),  която  е  цитирана  в  публикации №  3,10,12,23  и  други.  Не  бих  казал,  че  в 

публикация № 12 е пренебрегнат дохерцинския етап от развитието на фундамента, очевидно този 

етап  е  отбелязан  в  публикацията,  но  акцентът  в  публикация  №  12  е  върху  къснокарбонско‐

раннопермските  протолити, които са детайлно изследвани от гледна точка валова геохимия и Nd‐

Sr‐Pb изотопна геохимия. В допълнение, публикация № 4 представена в конкурса съобщава U‐Pb 

LA‐ICP‐MS  геохроноложки  цирконови  определения  за  наличие  на  ордовишки  магматични 

протолити  и  унаследени  неопротерозойски  (641  млн.г.)  и  камбрийски  корови  компоненти  (511 

млн.г.).  Геохроноложките  данни  в  публикация  №  4  недвусмислено  насочват  с  възрастта  и 

характера  на  протолитите  на  датираните  метаморфни  скали  за  наличие  на  доордовишка 

континентална  кора  в  която  тези  океански  протолити  са  вместени,  така  че  неопротерозойския‐

раннопалеозойски етап в развитието на метаморфния фундамент е отбелязан и бавно започва да 

се  изяснява.  В  публикация  №  4  ясно  е  подчертано  наличието  на  панафриканска  (кадомска) 

континентална  кора  с  произход  от  Гондвана  и  силната  преработка  на  последната  от  събития 

осъществени през алпийския етап от еволюция на метаморфния фундамент.   

В рецензията на: 

доц. д‐р Янко Герджиков (постъпила на 13. 03. 2012 г.) 

Бележките и коментарите на рецензента са оцветени в сиво. 

5. Критични бележки 

Към дадените за рецензиране материали имам някои съществени критични бележки, които може 

да групирам в три категории: 

 1/ Етични бележки. Описваният от дгн. Бонев модел за терциерна екстензия в Източните 

Родопи е в голяма степен сходен с по-рано изложената интерпретация на Ж. Иванов (1998, 

хабилитационне труд). В тази работа Иванов прави пълна преоценка на публикуваните по-рано 

тектонски зони ( И. Боянов, Р. Иванов и др.) и тълкува формирането на големите куполи в 

Източни Родопи като резултат от корова екстензия, проявена по реинтерпретираните като 

«разломи на отделяне» полегати разломни зони. Въпреки липсата на конкретна теренна 

аргументация, този модел е лансиран първо от Ж. Иванов 

Не разбирам етичната страна на тази бележка. Доколкото си спомням първата ми публикация за 

разломи на отделяне в Източните Родопи и тяхната роля за формиране на куполни структури, като   

продукт на корова екстензия бе представена за печат през есента на 1995  г. и публикувана през 

1996 г. в  Годишника на Софийския Университет, ГГФ, книга Геология със следния цитат: 

Bonev,  N.  1996.  Tokachka  shear  zone  southwest  of  Krumovgrad  in  Eastern  Rhodopes,  Bulgaria:  an 

extensional detachment. – Ann. Univ. Sofia, Fac. Geol. Geogr., Liv. 1‐ Geology, v. 89, pp. 97‐106.   



В тази бележка самото твърдение от страна на рецензента „Въпреки липсата на конкретна теренна 

аргументация, този модел е лансиран първо от Ж. Иванов“ недвусмислено показва, че  „по‐рано 

изложената интерпретация на Ж.Иванов (1998, хабилитационенен труд) ... прави пълна преоценка 

на  публикуваните  тектонски  зони  ...  и  тълкува  формирането  на  големите  куполи  в  Източните 

Родопи  като  резултат  от  корова  екстензия,  проявена  по  реинтерпретираните  като  „разломи  на 

отделяне“  полегати  разломни  зони.“  самият  рецензент  не  е  убеден,  че  интерпретацията  в 

споментия  хабилитационен  труд  е  подкрепена  от  конкретни  теренни  данни.  В  тази  бележка 

объркваща  и  подвеждаща  е  етичната  подбуда  на  рецензента  да  се  има  предвид  точно 

интерпретацията и модела за терциерна екстензия в Източните Родопи в хабилитационният труд 

на Ж.  Иванов  (1998).  В  публикациите  в  които  мотивирам  своя  модел  с  конкретни  структурни  и 

геохроноложки данни са цитирани отбелязаните по‐долу достъпни публикации излагащи идеи за 

терциерна екстензия в Родопите и Източните Родопи включително, в които Ж.Иванов е съавтор, а 

тези публикации предшестват неговия хабилитационен труд. 

Burg, J.‐P. L.‐ E. Ricou, L. Klain, Z. Ivanov, D. Dimov. 1995. Crustal‐scale thrust complex  in the Rhodope 
masif.  Evidence  from  structures  and  fabrics.  ‐  In:  v. 8, The Tethys Ocean, E. Nairn et  al.(ed.), 
Plenum Press, New York, 125‐149.  

Бележка: тази публикация по‐долу има повече от 60 цитата в  SCOPUS 
Burg,  J.‐P.,  L.‐E.  Ricou,  Z.  Ivanov,  D.  Dimov,  L.  Klain.  1996.  Syn‐metamorphic  nappe  complex  in  the 

Rhodope massif. Structure and kinematics. Terra Nova, 8, 6‐15.  
 
В работите на кандидата липсва цитиране на данните от проведените в района на Източните 

Родопи наскорошни геоложки картировки в М 1:25 000 (2000-2002 г.) и 1:50 000 (2008) с 

ръководител на екипа за метаморфната подложка С. Саров. Дори и да отчетем факта, че 25 000 

геоложки карти са относително трудно достъпни, то картата в М 1:50 000 е официално издадена 

(вкл. и на английски език!) и достъпна дори в библиотеката на специалност геология. В 

геоложките карти в М 1: 50 000 и обяснителните текстове към тях С. Саров излага идеи за строежа 

на Източните Родопи, които не са взети под внимание от кандидата при изготвянето на 

обобщителната работа от 2011 (Bonev, Stampfli). Това ми дава основание да считам, че научната 

стойност на този труд е компрометирана. Тези факти са много смущаващи и създават грешно 

впечетление в световната геоложка общност, че единствено Н. Бонев и сътрудници работят в 

района на Източните Родопи.  

В тази бележка разбирам за липса на цитиране в публикациите в настоящия конкурс на данни от 

геоложките картировки в Източните Родопи. Не е било възможно картите в М1:50 000 да бъдат 

цитирани,  тъй  като  публикациите  в  конкурса  са  представени  и  приети  за  печат  преди  (напр. 

публикация  №28  е  публикувана  онлайн  през  август  2005,  публикация  №  23  е  приета  през 

декември  2005  г.  и  т.н.)  официалното  издаване  на  споменатите  геоложки  карти.  По‐нататък 

геоложките карти с обяснителни текстове, които излагат идеи за строежа на Източните Родопи са 

пренебрегнати  в  работата  на Bonev and  Stampfli  (2011).  В  последната  работа  на  територията  на 

България  е  представена  единствено  единица  Мандрица  и  има  отношение  към  геологията  на 



територията нашата страна. Всички други останали 6 на брой разглеждани райони в публикацията 

са разположени на  територията на съседна северна Гърция.  Аз недоумявам на какво основание 

рецензентът изисква да  бъдат  взети под внимание  геоложки карти за  територията на България, 

след като в публикацията си Bonev and Stampfli (2011) разглеждат основно изследваните райони 

на  гръцка  територия.  По  отношение  на  единица  Мандрица  в  Bonev  and  Stampfli  (2011)  ясно  е 

отбелязано  на  съответната  фигура  за  тази  единица,  че  картата  е  допълнен  вариант  на  тази 

публикувана  от  Bonev  and  Stampfli  (2003)  (вж.  публикация  №  11  за  академична  длъжност 

«доцент»).  Това  дали  научната  стойност  на  трудът Bonev  and  Stampfli  (2011)  е  компрометирана 

или  не  ще  се  покаже  с  времето  през  следващите  години.  Аз  не  виждам  някои  от  световната 

геоложка  общност  да  е  останал  с  впечатление,  че  единствено  Н.Бонев  и  сътрудници  работят  в 

района  на  Източни  Родопи.  Основание  за  това  ми  дават  следните  по‐долу  публикации  на 

чуждестранни изследователски екипи:  

На австрийски екип 
 
Krenn,  K.,  Bauer,  C.,  Proyer,  A.,  Klӧtzli, U.,  Hoinkes,  G.  2010.  Tectonometamorphic  evolution  of  the 
Rhodope orogen. ‐ Tectonics, 29, TC4001, doi: 10.1029/2009TC002513. 
 
На гръцки автори   
 
Mposkos, E., Baziotis, I., Proyer, A. 2011. Pressure–temperature evolution of eclogites from the Kechros 
complex  in  the  Eastern  Rhodope  (NE  Greece).    ‐  International  Journal  of  Earth  Sciences,  DOI 
10.1007/s00531‐011‐0699‐2. (published online) 
 
Kilias, A., Falalakis, G., Sfeikos, A., Papadimitriou, E., Vamvaka, A., Gkarlaouni, C. 2011. Architecture 
of  Kinematics  and  Deformation  History  of  the  Tertiary  Supradetachment  Thrace  Basin:  Rhodope 
Province (NE Greece). ‐ In New Frontiers in Tectonic Research at the Midst of Plate Convergence (ed. U. 
Schetter), chapter 9, 28 pp. InTech Publisher (open access book series). 
 
На германски екипи като тези от Университет Майнц и Университет Бон  
 
Мeinhold,  G.,  Reischmann,  T.,  Kostopoulos,  D.,  Frei,  D.,  Larionov,  A.N.  2010. Mineral  chemical  and 
geochronological  constraints  on  the  age  and  source  of  the  eastern  Circum‐Rhodope  belt  low‐grade 
metasedimentary rocks, NE Greece. ‐  Sedimentary Geology, 229, 207‐233. 
 
Kirchenbaur, М., Pleuger J., Jahn‐Awe, S., Nagel  , TJ., Froitzheim  ,N., Fonseca, R.O.C, Munker, C. 2011. 
Timing  of  high‐pressure  metamorphic  events  in  the  Bulgarian  Rhodopes  from  Lu–Hf  garnet 
geochronology. Contributions to Mineralogy and  Petrology, DOI 10.1007/s00410‐011‐0705‐5 
 
 
Италиански екип 
 
Caracciolo,  L.,  Critelli,  S.,  Innocenti,  F.,  Kolios,  N.,  Manetti,  P.,  2011.  Unravelling  provenance  from 
Eocene–Oligocene  sandstones  of  the  Thrace  Basin,  North‐east  Greece.  ‐  Sedimentology, 
DOI: 10.1111/j.1365‐3091.2011.01248.x (published online) 
 



В работите на доц. Бонев също така са пропуснати и съществени приноси за строежа на Източните 

Родопи като разработките на Боянов, Кожухаров, Кожухарова и Каназирски, Мачева (прим. в 

публикация 12 не е цитирана Мачева за 3Т фенгити, вероятно защото е публикувана в българско 

списание).  

Аз не мога да си обясня как рецензентът не е забелязал, че Боянов (1969) е цитиран в публикации 

№№ 3,10,23  и др.;  Боянов и  Горанов  (2001)  са цитирани в  публикации №№ 3,10,18,23,28  и др.; 

Боянов и Кожухаров  (1968)  са цитирани в публикация № 23; Боянов, Кохухарова и Кожухаров са 

цитирани  в  публикация № 10;  Боянов  и  др.  (1963)  са  цитирани  в  публикации №№ 10,23  и  др.; 

Боянов и др. (1990) са цитирани в публикации №№ 3,10 и др.; Кожухаров (1971, 1987) е цитиран в 

публикации №№ 23,28; Кожухарова (1984, 1988) е цитирана в публикации №№ 11, 18, 23, 28 и т.н. 

Мачева  не  е  цитирана  в  публикация № 12,  но  точно  същата  статия  за  3Т  фенгити  на Мачева  е 

цитирана в публикации №№ 23 и 28. Посочените по‐горе в кратък, неизчерпателен списък цитати 

при прегледа на литературната справка в публикациите по конкурса недвусмислено показват, че в 

публикациите си съм дал необходимото признание относно приносите в предходни изследвания 

на цяла редица от автори. 

2/ Методични бележки. Въпреки, че предложените за рецензиране работи са публикувани в 
реферирани и престижни списания, продължавам да считам, че в редица случаи структурните 
данни са недостатъчни или недобре представени. Имам предвид данните за кинематиката на 
пластични и крехки срязвания (прим. Работи 3 и 10). В редица случаи те се използват за направата 
на заключения с важно регионално значение. Първо - най-често липсват данни за точната позиция 
на наблюдаваните обекти (липсват координати), което силно затруднява или дори прави 
невъзможно репродуцирането на последващи наблюдения. 

Струва ми се странно рецензентът да изисква привързване точната позиция на теренните обекти 

т.е. структурно или кинематично интересни разкрития с координати. Привързването с координати 

на  всяка  точка  на  теренни  наблюдения  и  представянето  и  под  някаква форма  не  е  практика  за 

Journal of Geodynamics и Tectonophysics, където най‐често са привързани с координати датирани 

радиометрично  образци,  така  както  са  привързани  с  координати  образците  използвани  за 

40Ar/39Ar  геохронология в публикации №№ 3 и 10. В списания от такъв тип главните редактори 

пестят всяка печатна страница, като карат авторите да редуцират до минимум всякакви описания 

и  дори  аналитичните  данни  се  изваждат  от  основния  текст  на  публикацията  в  придружаващ, 

допълнителен  материал.  Геоложките  обекти  представляващи  интерес  за  наблюдение  и 

изобразени  на  фигурите  в  публикации  №№  3  и  10  лесно  могат  да  се  репродуцират  при 

последващи наблюдения от други изследователи. 

Второ - документирането на архитектурата и кинематиката на обсъжданите крехки разломни зони 
е недостатъчно. Това е особено фрапиращо за Пелевунската зона (публ. 10, стр 10), където на тази 
най-важна структура е отделено едно изречение! Докато за кинематиката на пластичните 
срязвания е посветено много внимание, без да са ясно дефинирани критериите, по които се 
разграничават еднакво насочените компресионни и екстензионни срязвания (също публ. 23). 



В  публикация №  10  преди  Пелевунската  зона  да  бъде  разгледана  е  отбелязано,  че  предходни 

описания придружени с фигури за тази зона се съдържат в Bonev and Stampfli (2003) и Bonev et al. 

(2006a,b), така че съвсем логично е да няма повторения на описания от предходни публикации в 

последващи такива. Ясно е написано на стр. 265 в публикация № 10 за Пелевунската зона „ССИ‐

ЮЮЗ  кинематично  направление,  очертано  от  стриации  в  катаклазити  и  разломни  брекчи 

дефиниращи полегат  (30°‐18°)  разлом на отделяне  с ЮЮЗ насочена посока на  крехък  тектонски 

транспорт“.  Фигура  10  в  публикация  №  10  илюстрира  насочеността  на  крехките  срязвания  в 

споменатата  зона.  В  текста  на  публикации  №№  10  и  23  ясно  са  дефинирани  критериите  за 

разграничаване на еднаквонасочените компресионни и екстензионни  срязвания,  а имменно  (1.) 

компресионните  пластични  срязвания  асоциират  с  минерални  парагенези  и  микроструктури, 

свидетелствуващи  за  условия  отговарящи на  доминиращия  амфиболитов фациес  и  относително 

високотемпературна  деформация  >>500°  характерна  за  този  фациес;  (2.)  екстензионните 

пластични  срязвания  прехождат  в  крехко‐пластични  срязвания,  като  се  характерзират  с 

ретрогресия  на  минералните  парагенези  и  най‐вече  хлоритизация  на  биотита  придружени  с 

крехка  деформация  на  фелдшпатите  изявена  от  фрактури  и  фрагментиране,  които  определят 

минерална и микроструктурна промяна в условия на зеленошистен фациес < 450°.  

Аналогично непълно и дори объркващо е описанието на зоната на Кулиджикския навлак (публ. 10, 
стр. 9). Тук на тектонската зона е отделено повече внимание (1 пасаж), но липсата на разрез през 
зоната не позволява на читателя да разбере нейния строеж и къде са разположени споените 
катаклазити от фиг. 8. Кинематиката, показана на фиг. 8 е неясна, а още по-неясно е как една 
деформация, свързана с прекристализация на плагиоклазови порфирокласти в сенки на натиск (т.е. 
изисква температури поне от горен зеленошистен фациес), може да се свърже с напълно крехкото 
срязване в основата на Кулиджикския алохтон. 

Разрез  на  Кулиджикския  навлак  е  представен  на  фиг.  7а  в  публикация №  10.  Катаклазитите  са 

разположени  в  самата  зона  на  навлака.  На  фиг.  8  кинематиката  е  илюстрирана  ясно  чрез 

микроструктури  във  фотографии  със  съответната  географска  ориентировка  в  пространството. 

Деформацията  с  прекристализация  на  плагиоклазови  порфирокласти  в  сенки  на  натиск  и 

химичния състав на слюди, гранат и амфиболи представени в тази публикация показват, че става 

въпрос  за  минерални  състави  формирани  в  условия  на  горен  зеленошистен  фациес. 

Деформационните  структури  от  паравтохтона  към  алохтона  на  Кулиджикския  навлак  показват 

пластична,  крехко‐пластична  и  напълно  крехка  деформация.  Тези  структури  следователно 

демонстрират преминаване от зоната на крехко‐пластичен преход (6‐7км) в кората към напълно 

крехката  зона  в  по‐високите  части  на  кората  (5‐3  км).  Ортогнайсите  в  самият  алохтон 

демонстрират пластични и  крехки  структури,  които  са  съвместими  със  споменатия  транспорт  на 

алохтона към по‐плитки корови нива,  където  се наблюдава  крехко поведение при деформация. 

Химичният  състав  на  ортогнайсите  в  алохтона  не  се  различава  от  този  на  ортогнайсите 

изграждащи структурно най‐ниско разполагащото се лежащо крило на екстензионната система на 

Белоречкия купол, така както е показано на фиг. 8 в публикация № 10. Това сходство в състава на 

ортогнайсите  е  доказателство,  че  алохтона  на  Кулиджикския  навлак  е  транспортиран  от 

структурно най‐ниските  нива в разреза на метаморфния фундамент към структурно най‐високите 



негови нива, така че е напълно съвместим с механизъм на транспорт на алохтона от пластичното 

към крехкото поле в кората.   

Същата липса на данни се наблюдава и в случая с публикация N 3 при разглеждането на район 

Мандрица. В този случай съществуването на полегата, крехка тектонска зона не буди съмнение. За 

нея обаче липсват детайлни структурни данни. Такива не са изложени в публикация N 3, а 

допълнително объркване създава изложеното мнение, че има преориентация на гънкови структури 

F2 от алохтона към ориентировката на екстензионното срязване по "детачмента". Т.е. това 

означава, че свързаните с екстензията срязвания не са напълно крехки, а засягат обем от алохтона. 

Как тогава може да се твърди, че алохтонът запечатва структури свързани с мезозойски събития, 

както Bonev & Stampfli твърдят? 

В  публикация  №  3  ясно  е  казано,  че  по  отношение  на  единица  Мандрица  предварителната 

структурна информация се допълва с нови структурни данни от вече публикуваните в Bonev and 

Stampfli  (2003) и  това е очевидно от фиг. 8  в публикация № 3,  съпоставена с фиг. 1  в Bonev and 

Stampfli  (2003).  В  допълнение  структурни  данни  за  крехката  зона  са  публикувани  по‐рано  в 

публикации  №№  18,23  и  свързани  с  тази  зона  данни  има  в  публикация  №  10,  така  че 

повторенията  на  публикувана  вече  информация  са  излишни  при  последващи  публикации.  Не 

считам,  че  има «липса  на данни»  след  като  на фиг. 8  в  публикация № 3  са  представени на  три 

отделни  стереодиаграми  измерени  152  броя  фолиации,  41  броя  линейности  и  57  броя  оси  на 

гънки, общо 250 броя измервания. При обща разкрита площ на единица Мандрица от около 10 

км2 най‐грубата статистика сочи 25 измервания на 1 км2. Този брой измервания далеч надхвърля 

този необходим при кондиционно геоложко картиране в М1:25 000. Преориентацията на гънките 

F2 е в съседство с по‐голяма коругационна гънка на «детачмента», която е разломно ограничена 

от ЮИ.  По‐горе  в  отговор  на  предходен  коментар  на  рецензента  бе  споменато,  че  терциерната 

екстензионна  деформация  включва  крехко‐пластични  и  крехки  механизми  на  деформация.  От 

фиг. 8  е  очевидно,  че  единица Мандрица е  екстензионен  алохтон,  които продължава на < 4  км 

разстояние СЗ в екстензионния алохтон на Плевун. На същата фигура за екстензионният алохтон 

на  Плевун  е  отбелязана  40Ar/39Ar  обратна  изохронна  възраст  от  156  млн.г.  по  амфибол  и 

40Ar/39Ar  плато  възраст  от  39  млн.  г.  по  мусковит.  Тези  40Ar/39Ar  възрасти  са  представени  в 

публикация №  10.  Там  възрастта  от  156  млн.г.  е  интерпретирана  като  отразяваща  късноюрско 

метаморфно  събитие от високотемпературните нива на  зеленошистен фациес  с отпечатък  върху 

аргоновата  изотопна  система  в  амфибола  затваряща  се  при  500°±50°.  Възрастта  от  156  млн.г.  е 

темпорално неотличима от 40Ar/39Ar възрасти по мусковит  (затваряне на Ar изотопна система в 

мусковита  при  350°±30°С)  между  154  и  157  млн.г.  за  алохтона  на  Кулиджикския  навлак.  В  най‐

високите стратиграфски нива на единица Мандрица присъстват блокове и класти от горнопермски 

и средно‐горно триаски варовици документирани и известни от работите на Боянов и др. (1978), 

Боянов  и  Трифонова  (1986),  Bonev  (2005).  Bonev  (2005)  документира  вулканогенен  матрикс  на 

споменатите  пермо‐триаски  варовици  с  произход  от  по‐ниските  нива  на  единица  Мандрица, 

където присъстват офиолитови базалти и андезити и вулканокластичен материал от споменатите 



вулканити  и  габра.  Известна  е  възрастта  за  магматичната  кристализация  на  габро  Петрота 

(единица  Макри)  от  интрузивния  разрез  на  офиолитите  ‐  170  млн.г.  (Koglin  et  al.  2007)  и 

нискотемпературната термална еволюция на това габро в интервала 160‐140 млн.г.  (Biggazi et al. 

1989). Споменатите 40Ar/39Ar възрасти за термален отпечатък на тектоно‐метаморфни събития и 

биостратиграфските  данни,  индикиращи  замесени  пермо‐триаски  карбонати  в  средноюрски 

офиолитов  матрикс  в  единица  Мандрица  и  в  съседство  с  нея  са  многопосочните  и 

взаимносвързани  темпорални  доказателства.  Те  позволяват  да  се  твърди  от  Bonev  and  Stampfli 

(2011),  че  събитията  в  алохтона на Кулиджикския навлак не  са общо казано  само мезозойски,  а 

прецизират конкретно времето на тези събития през горната юра. В допълнение, в публикация № 

1  представена  в  конкурса,  ясно  е  посочена  долнобаремската  биостратиграфска  възраст  на 

несъгласно  залягащите  върху  зелени  шисти  неметаморфозирани  и  недеформирани  варовици 

Алики  от  единица  Макри,  която  също  попада  в  обхвата  на  изследването  в  публикация  №  3. 

Възрастта на варовиците Алики от единица Макри, която най‐често е обединявана в българската 

геоложка литература като единица Мандрица‐Макри, недвусмислено показва че споменатите по‐

горе горноюрски тектоно‐метаморфни и термални събития са били вече приключили преди   130 

млн.г. през долната креда. 

Без да навлизам в подробен коментар, заслужава да се отбележи, че не може да се приеме 

безусловно утвърждаваната от Bonev & Stampfli (2011) северно насочена кинематика в единицата 

Мандрица-Макри (мезозойска нискостепенна единица по авторите): 1/ Броят на измерванията на 

структурни елементи (нанесени на карти или проекции) е малък. В сложно дислоциран терен, 

особено засегнат от няколко генерации гънкови структури, е малко вероятно от "спорадични" 

наблюдения да се съберат достатъчно количество данни, които маркират устойчива кинематична 

картина. 2/ Приложените фотографски доказателства в цитираната работа не позволяват 

недвусмислено тълкуване. Прим. представени са голям брой мезомащабни снимки с маркирани 

сразвяния и тяхната кинематика, без да са показани данни за ориентировките на срязващите 

повърхнини, за присъствието на линейности по тях и ориентировката на линейните структури. 

Вече отговорих по‐горе  за броя на измерванията и намирам  за излишно да продължавам да  ги 

коментирам. Също така отбелязах,  че в Bonev and Stampfli  (2011)  се разглеждат още 6 различни 

района  в  допълнение  на  района  на  единица  Мандрица  на  българска  територия,  така  че 

наблюденията не могат да се квалифицират като “спорадични“. Вторият параграф в този коментар 

сам  по  себе  си  е  вътрешнопротиворечив.  Не  разбирам  как  „фотографските  доказателства  не 

позволяват  недвусмислено  тълкуване“  след  като  са  „представени  голям  брой  мезомащабни 

снимки  с  маркирани  срязвания  и  тяхната  кинематика“  на  които  снимки  е  показана 

ориентировката  в  постранството  на  тези  „маркирани  срязвания“.  В  публикацията  има  карти  и 

стереодиаграми илюстриращи на съответните фигури, както ориентировката на срязванията така и 

на  линейните  структури.  В  допълнение  всяка  карта  е  придружена  от  разрез  на  които 

„ориентировките на срязващите повърхнини“ също са показани. 



В друга /публикувана също в международно списание/ работа може да се забележат съществени 

пропуски – труд N 12 в Int. Geol. Review. Изумителен е фактът, че публикация с претенции за 

обобщение се придружава от геоложка карта, на която детайлите за източната част са далеч по-

малко, примерно, от тези в карта от далечната 1963 г. (Боянов и др, 1963). Дори и бегъл поглед 

показва, че са оценени далеч не всички разновидности ортогнайси представени в Белоречката 

структура. Не отчитайки данните изложени от Кожухарова и др. (1988), се пропуска отбелязването 

на важни хетерогенности в строежа на Белоречките ортогнайси. Структурните особености на 

ортогнайсите от Бяла река и Кесибир са разгледани заедно, без отчитане на съществените разлики 

в степента на метаморфни изменения – фактор, силно влияещ върху характера на структурите.  

Резензентът  не  е  разбрал  целта  на  публикация  №  12  посочена  в  последния  параграф  от 

въведението  на  стр.  272,  където  тя  ясно  е  дефинирана  –  «тази  статия  е  фокусирана  върху 

ортогнайси  от  високостепенния  метаморфен  фундамент  осигуряваща  нови  данни  за  валова 

геохимия,  Sr  и  Pb  изотопен  състав  и  микроструктури»,  като  по  надолу  в  този  параграф  следва 

детайлизация  на  целите  в  три  подточки.  Публикацията  няма  претенции  за  обобщение  върху 

геоложкия  строеж  с  регионален  характер  в  което  да  се  покажат  с  по‐големи  детайли  върху 

геоложка  карта  пространствената  позиция  на  разнообразните  геоложки  тела,  включително  и 

ортогнайсите.  Използваната  карта  на  фиг.  1  в  публикация №  12  както  е  посочено  в  текста  под 

фигурата е опростен вариант на тази от публикация № 23, където има повече детайли в геоложкия 

строеж.  Фиг.  1  в  публикация  №  12  представя  най‐малко  четири  отделни  разновидности 

ортогнайси,  като  целта  е  да  бъде  показано  местоположението  на  анализираните  образци  т.е. 

позиционирането  на  аналитичния  материал.  Тогава  публикация  №  12  има  претенциите  да 

представи къде за първи път в регионален мащаб се документира валова геохимия на ортогнайси, 

Sr и Pb изотопен състав на ортогнайси, Nd, Sr и Pb изотопен състав на парагнайси, каквито данни за 

състава  на  метаморфния  фундамент  в  Източните  Родопи  преди  това  не  са  били  представяни  в 

такъв вид и обем. Що се отнася до хетерогенността в строежа на Белоречките ортогнайси, където 

вероятно рецензента има предвид слабо до недеформираните гранитоиди при Карталбунар тепе 

описани  от  Кожухарова  и  др.  (1988),  то  в  раздел  3  от  текста  на  публикация №  12  са  описани 

вариациите в магматичните и метаморфните текстури на ортогнайсите в резултат на хетерогенния 

отпечатък  оставен  от  пластичната  деформация  на  ортогнайсите.  Структурните  особености  на 

ортогнайсите в двете куполни структури ‐ Белоречка и Кесебирска са разгледани заедно, защото и 

в  двете  структури  тези  ортогнайси  имат  една  и  съща  структурна  позиция  в  общата 

тектонстратиграфия  на  областта  и  идентични  карбонски  протолитни  възрасти  по  които  са 

преизчислени Nd, Sr и Pb изотопни отношения в публикацията. Не бих казал че има съществена 

разлика  в  степента  на метаморфните изменения  в  ортогнайсите  и  в  двете  структури,  така  както 

личи от термобаричните условия на амфиболитов фациес в Бяла река‐Кехрос Р<8 кбар и Т = 560‐

620°С (Mposkos and Liati, 1993), Р 3‐9 кбар и Т ~550° Мачева (1998) и Кесебир‐Кардамос Р <12 кбар 

(след  високобаричния,  еклогитов фациес метаморфизъм)  при  Т = 580‐620°С  (Krohe and Mposkos 

2002). 



3/ Бележки по предложените интерпретации. Едно от несъмнените достойнства на 

коментираните работи е придобиването на нови геохроноложки данни за термотектонската 

еволюция. Ще се спра по-конкретно на Ar/Ar данни за единицата Мандрица-Макри. На базата на 

датировки представени в публикация N 10 се правят заключения за Юрска възраст на 

метаморфизма,  също така и за подобна възраст на възникване на Кулиджикския алохтон. 

Анализът на амфибол от образеца Br-06-01 показва изключително силно нарушен спектър, но 

въпреки това, изглеждащата приемлива възраст се използва за съждения с регионален характер. 

Мусковитовите възрасти Кулиджикския навлак безспорно маркират юрско събитие. Въпросът е,  

дали те датират времето на навличане, както се твърди в коментираните работи? Дали е възможно 

мусковитови възрасти от алохтонната пластина да датират времето на навличане, при условие, че 

алохтонът се подстила от напълно креха зона? Изложените от Бонев и колектив аргументи, че 

метаморфизмът на скалите от единицата Мандрица-Макри в района на с. Бряговец е синхронен с 

навличането, са по-скоро пожелание от колкото реалност, най-вече поради липсата на обратна 

метаморфна зоналност в нискостепенните разрези. Възприемането на юрска възраст за 

Кулиджикския навлак трудно може да се съчетае с добре известните и устойчиви 

суперпозиционно отношения между долна (Бяла река-Кехрос) и горна (Крумовица-Кими) единици 

от високометаморфния фундамент. С други думи, една такава ранна проява на thick-skinned 

тектоника несъмнено би довела до усложнени отношения между двете единици, нещо което не се 

наблюдава в реалност. В този смисъл считам, че предложеният тектонски модел на фиг. 14 е 

нереалистичен.  

Да,  аргоновите  възрасти  датират  времето  на  навличане  на  алохтона  на  Кулиджикския 

навлак, като те ограничават времето на охлаждане на този алохтон в температурния диапазон под 

350°±30° и времето на затваряне на аргоновата изотопна система пак в този алохтон. Температури 

в  споменатия  диапазон  се  реализират  в  интервала 5‐3  км  т.е.  в  крехката  кора  като  реологично 

поведение  на  скалите  в  кората.  Не  бих  казал,  че  метаморфизмът  синхронен  с  навличането  от 

единицата Мандрица‐Макри в района на с. Бряговец има пожелателен характер. Не е необходима 

обратна метаморфна зоналност точно в нискостепенните разрези, които не се отличават с голяма 

дебелина, а и вътре в нискостепенните разрези няма тектонска повърхнина обусловяща обратна 

метаморфна зоналност. В публикация № 10 има тектоностратиграфска колонка на фиг. 3, на която 

ясно  е  илюстрирана  позицията  на  нискостепенния  разрез  разположен  между  подстилащите  го 

ортогнайси в параавтохтона и покриващите този разрез ортогнайси от алохтона на Кулиджикския 

навлак.  На  същата  фигура  показаната  позиция  на  алохтонните  ортогнайси  върху  черни шисти  и 

варовикови  пластове  със  запазена  първична  седиментна  ламинация  демонстрира  обратна 

метаморфна зоналност т.е. скали с по‐висока степен на метаморфизъм ‐ гнайси върху скали с по‐

ниска степен на метаморфизъм – слабопрекристализирали варовици, която обратна метаморфна 

зоналност е обусловена от самата повърхнина на Кулиджикския навлак.   



Усложненията  между  долната  и  горната  единици  на  високостепенния  фундамент  са 

реалност. Първо ‐ с наличието на долната единица на високостепенния фундамент в алохтона на 

Кулиджикския  навлак,  което  усложнява  иначе  «устойчивите  суперпозиционни  отношения»  на 

двете  единици.  Второ  ‐  с  наличието  на  метаофиолити  (перидотити,  дунити,  пироксенити  и  т.н.) 

установяващи се в  горната единица на високостепенния фундамент във вид на метаофиолитова 

навлачна  пластина  сред  долната  единица  на  високостепенния  фундамент,  така  както  това  е 

очевидно в централните части на купола Бяла река‐Кехрос. В публикация № 3 Bonev and Stampfli  

(2011)  отбелязаха  липсата  на  мантиен  разрез  в  юрските  офиолити  от  област  Тракия,  като 

мантийният  разрез  присъстващ  в  подстилащата  юрските  офиолити  горна  единица  на 

високостепенния метаморфен фундамент би могъл да бъде елемент от  мантийния разрез именно 

на тези юрски офиолити. Това е идея и материал за бъдещо изследване от други изследователи, 

защо  не  и  върху  така  споменатите  усложнени  взаимоотношения  между  долната  и  горната 

единици на високостепенния фундамент. Оставям на времето да отреди дали модела на фиг. 14 в 

Bonev and Stampfli (2011) е реалистичен. Продължаващите ми изследвания върху тази тема все по‐

категорично потвърждават този модел. 

Друг проблем засяга тълкуването на терцирните мусковитови възрасти по метода Ar/Ar, 

публикувани и коментирани от Bonev & Stampfli (2011). Убедено считам, че предложената 

интерпретация за младата възраст на мусковити от единицата Мандрица-Макри е несъвместима 

както със съвременните разбирания за Ar/Ar изотопна система, така и с данните за строежа на 

Източните Родопи.  

За  всеки  занимавал  се  с  аргонова  геохронология  и  собствено  публикувал  получени  40Ar/39Ar 

резултати като погледне 40Ar/39Ar плато възрастите в Bonev and Stampfli (2011) е наясно, че тези 

възрасти  просто  датират  времето,  когато  аргоновата  изотопна  система  се  е  затворила  при 

охлаждане на тази система в температурния интервал за  съответния датиран минерал – мусковит 

350°±30°С  и  биотит  320°±30°С  (Harrison  et  al.  1985,  McDougall  and  Harrison  1999).  Така,  че 

интерпретацията на аргоновите възрасти като възрасти на охлаждане, такава каквато е изразена в 

Bonev  and  Stampfli  (2011)  е  напълно  съвместима  с  разбиранията  за  поведението  на  аргоновата 

изотопна система. В четирите от публикациите ми в периода от 2006 г. до 2011г. в международни 

научни списания съдържащи 40Ar/39Ar геохронология предложените в тези статии интерпретации 

на аргоновите възрасти очевидно не са били отхвърлени както от рецензентите, така и от главните 

редактори на Geodinamica Acta, Lithos, Tectonophysics и Journal of Geodynamics. 40Ar/39Ar възрасти 

в  Bonev  and  Stampfli  (2011)  не  противоречат  на  строежа  на  Източните  Родопи  доминиран  от 

екстензионни метаморфни куполи с характер на метаморфни ядрени комплекси. Публикация № 5 

представя  40Ar/39Ar  резултати  за  термохроноложката  еволюция  на  екстензионните  куполни 

структури в Източните Родопи. Възрастите по слюдите в  Bonev and Stampfli (2011) са в интервала 

42.1 ‐ 39.7 млн.г. във висящото крило на екстензионната система на Белоречкия купол. За горната 

единица  на  високостепенния  фундамент,  която  също  е  във  висящото  крило  на  екстензионната 

система в същия купол, е получена възраст от 39.7 млн.г. по мусковит. В лежащото крило на същия 

купол възрастите по мусковит и биотит са съответно 37.97 млн.г. и 35.93 млн.г. Тогава, 40Ar/39Ar 



резултати в Bonev and Stampfli (2011) отбелязват най‐стари възрасти по слюди във висящото крило 

на  екстензионната  система,  които  прогресивно  подмладяват  към  структурно  по‐ниско 

разположеното  лежащо  крило  на  екстензионната  система.  Тези  40Ar/39Ar  възрасти  напълно 

отговарят на строежа и темпорална еволюция на екстензионна ексхумация на Белоречкия купол, 

като  показват  напълно  закономерна  стадийност  в  процеса  на  охлаждане  на  екстензионната 

система при ексхумацията отгоре‐надолу или от висящо‐ към лежащо крило. 

В рецензията на: 

проф. д‐р Живко Иванов (постъпила на 03. 04. 2012 г.) 

Бележките и коментарите на рецензента са оцветени в сиво. 

2. За научно-изследователската дейност на кандидата 

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. 
 
Приемам  наличието  на  автоцитати  отбелязани  от  рецензента.  Техният  брой    е  4    от  общо  80 

цитата, както бе отбелязано и от друг рецензент. 

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. 
 
Не считам, че е трудно да се разпознае личният ми принос, които очевидно е оценен от другите 

двама рецензенти – проф. Загорчев и доц. Герджиков, а така също и в становищата. Необходимо е 

да се погледне в списъкът на публикациите в конкурса за да се види, че в 19 публикации Н. Бонев 

е  първи  автор  и  в  4  публикации  е  втори  автор.  Допускането  за  равнопоставеност  е  само 

предположение, защото навсякъде в една научна публикация начина на цитиране е Бонев и др. 

(2006)  или Bonev  et  al.  (2006),  но  не  се  среща  цитиране  в  научни  публикации  във  вид  Други  и 

Бонев  (2006)  или All and Bonev  (2006).  Следователно редът  или  последователността,  и  най‐вече 

водещата позиция на първият автор в авторския списък, определят приноса на съответния автор в 

дадена публикация. 



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. 
 

Твърдението относно научните трудове в конкурса „повечето от тях почти 2/3 са кратки абстракти“ 

не е съвсем точно. Кратките абстракти са 16 на брой, което не е 2/3 от общия брой на научните 

трудове, а 1/2 от представените в конкурса публикации. Коментара на рецензента за липсата на 

информативност  в  кратките абстракти  „не дават  възможност на  читателя да добие представа  за 

пълното им съдържание“ е доста субективен. Например в някой от рецензиите е разпознато, че 

кратките  абстракти  представят  в  сбит  вид  на  международната  научна  общност  получени 

резултати,  които  в  значително  много  по‐голям  обем  и  съдържание  са  отразени  в  други  от 

публикациите.  

Например:   

Резултатите в публикация № 18 в обем от 30 страници, 

Bonev,  N.,  Beccaletto,  L.  2007.  From  syn‐  to  post‐orogenic  Tertiary  extension  in  the  north  Aegean 
region:  constraints  on  the  kinematics  in  the  eastern  Rhodope‐Thrace,  Bulgaria‐Greece  and  the  Biga 
Peninsula, northwest Turkey, In: Taymaz, T., Yilmaz, Y., Dilek, Y. (eds.). The Geodynamics of the Aegean 
and Anatolia. – Geological Society, London, Special Publication, 291, pp. 113‐142. 

са представени на следните международни конференции с публикации №№ 29, 30 и 31:  

Beccaletto, L., Bonev, N. 2006. How  the  regional plate  tectonics drive  the exhumation of  the Aegean 
core complexes? Evidence  from  the Eastern Rhodope  (Bulgaria) and  the Biga Peninsula  (NW 
Turkey). – 21th Earth Sciences Meeting, Dijon, France, Abstract, p. 72. 

Beccaletto,  L.,  Bonev,  N.  2006.  Tertiary  exhumation  processes  and  related  kinematic  record  in  the 
northern Aegean: evidence  from the eastern Rhodope‐Thrace  (Bulgaria‐Greece) and the Biga 
peninsula (NW Turkey). – Geophysical Research Abstracts, 8, 2 pp. 

Bonev,  N.  Beccaletto,  L.  2005.  Regional‐scale  Tertiary  extension‐related  kinematic  framework  in 
northern Aegean  region: evidence  from  the eastern Rhodopes‐Thrace  (Bulgaria‐Greece) and 
the  Biga  peninsula  (NW  Turkey).  –  Proceedings  80th  Anniversary  Jubilee  Conference  of  the 
Bulgarian Geological Society, “Geosciences 2005” pp. 24‐27. 

 
Известно е също така, че и в рамките на кратък абстракт от 1‐2 страници може да се намери много 

повече  наука,  отколкото  дори  и  в  стандартна  изследователска  статия  в  някои  от  научните 

списания,  особено  ако  абстракта  съдържа  важни  и  конкретни  данни.  Факт  е,  че  абстракти  се 

цитират  в  международни  научни  списания  от  висок  ранг  именно  защото  съдържат  геоложка 

информация  и  данни.  Например,  в  рецензията  си  проф.  Загорчев  е  усетил  информативността  и 

ясно очертава приноса  в публикация № 5  на 15  броя 40Ar/39Ar  геохроноложки определения  за 

термохроноложката  еволюция  на  екстензионна  ексхумация  на  куполни  структури  в  Източни 

Родопи,  или  информативността  в  публикация №  4  на  6  броя U‐Pb  LA‐ICP‐MS  геохронология  по 



циркони  и  значението  й  за  присъствието  на  неопротерозойски  и  ранно‐  и  къснопалеозойски 

корови компоненти в метаморфния фундамент на Източните Родопи. 

- Някои от статиите (напр. № 3) са напълно по тематиката на дисертацията за научната 
степен "доктор на науките" и са оповестени преди нейната защита. 

Дисертацията за научната степен „доктор на науките“ бе представена на 02.02. 2010 г. и насочена 

към СНС на ВАК, откъдето процедурата по защита бе върната поради ЗРАСРБ по които бе защитена 

на  22.06.2011г.  В  случая  скоростта  с  която  процедурата  за  научна  степен  „доктор  на  науките“ 

протече бе значително по‐ниска отколкото скоростта за публикуване онлайн на научната статия. 

Да, статия 3 е по темата на дисертацията за научната степен „доктор на науките“ , но с тази статия 

се  участва  в  настоящият  конкурс  и  тази  статия  не  е  била  представяна  за  придобиването  на 

научната степен „доктор на науките“.  

- Две от публикациите-абстракти (№№ 24 и 32) са напълно идентични. Нещо повече, те 
повтарят напълно публикация № 14 от предложените при конкурса за "доцент" трудове. 

Публикациите №№  24  и  32  не  са  напълно  идентични,  защото  имат  различен  първи  автор  или 

представящ  автор,  а  така  също  са  с  различен  авторски  колектив.  Публикация  №  24  обхваща 

находището  Ада  тепе  и  сателитни  на  него  минерализации  в  непосредствено  съседство  напр. 

Сърнак, Къклица и по‐отдалечени като Розино т.н. и не повтаря публикация № 14, която от своя 

страна разглежда само находището Ада тепе. Има съвпадение на авторския колектив и заглавието 

в публикациите №№ 14 и 32, но публикация № 14 е по‐разширен вариант (2 стр.) от публикация 

№  32  (1  стр.),  така  че  припокриването  е  частично  и  липсва  пълно  повторение  в  обема  и 

съдържанието на абстрактите №№ 14 и 32.   

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.  
  
В  този  коментар  рецензентът  внушава  количествени  параметри  за  набора  или  броя  от 

необходими публикации и определя във времето израстването в академична длъжност в СУ „Св. 

Кл.  Охридски“.  Един  поглед  върху  съществуващи  количествени  параметри  в  други  природни 

факултети  на  СУ  „Св.  Кл.  Охридски“  като  Химически  факултет,  показва  допълнителни 

препоръчителни критерии за заемане на академичната длъжност професор, така както те следват 

по‐долу (публикувани на интернет страницата на Химически факултет):  

 
 



Допълнителни препоръчителни критерии  
 
a) Общо най-малко 40 научни статии (вкл. статиите включени в дисертационни трудове за 
получаване на научните степени „доктор” и „доктор на науките” и в конкурс за длъжност 
„доцент”). От тях поне 30 в специализирани международни списания реферирани в ISI Web of 
Knowledge или SCOPUS;  
б) Най-малко 35 научни статии, които не са включени в дисертационния труд за получаване на 
образователната и научна степен „доктор”. От тях поне 25 в специализирани международни 
списания реферирани в ISI Web of Knowledge или SCOPUS;  
б) Най-малко 15 научни статии, които не са включени в спечелен конкурс за „доцент”. От тях 
поне 10 в специализирани международни списания реферирани в ISI Web of Knowledge или 
SCOPUS;  
в) Най-малко 5 научни статии, които не са включени в дисертационен труд за научна степен 
„доктор на науките”. От тях поне 3 в специализирани международни списания реферирани в 
ISI Web of Knowledge или SCOPUS;  
г) Научна степен "доктор на науките" или хабилитационен труд с качества на дисертация за 
таза степен. Хабилитационният труд трябва кратко, но ясно да очертава поне една научна 
тематика, в която кандидатът има водещи научни приноси, документирани с научни 
публикации, намерили значим международен отзвук.  
д) Не по-малко от 80 цитата в издания реферирани в ISI Web of Knowledge или SCOPUS. 

Следователно  не  считам,  че  набора  от  статии  представени  в  конкурса  е  „крехък“,  а  видимо 

покрива  допълнителните  критерии  на  факултет  от  СУ  „Св.  Кл.  Охридски“  за  заемане  на 

академичната  длъжност  професор.  Квалификацията  ми  за  загуба  на  достойнство  като 

изследовател  с  научна  степен  „доктор  на  науките“  е  напълно  неоснователна,  тъй  като 

стойностните  публикации  с  които  е  придобита  тази  степен  отдавна  са  познати  и  се  цитират  от 

международната научна общност. Считам, че един кандидат за академичната длъжност професор 

трябва  да  е  придобил  научната  степен  „доктор  на  науките“,  въпреки  че  по  ЗРАСРБ  това  не  е 

задължително условие.  Виждам,  че моето  становище по  този въпрос    се  споделя в рецензия на 

колега  член  на  научното  жури.  Въпросът  кога  един  преподавател  да  участва  в  конкурс  за  по‐

висока академична длъжност определя във времето самият преподавател и нуждата на висшето 

училище според разпоредбите на ЗРАСРБ. 

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. 
 
В  този  коментар  на  рецензента  не  разбирам  от  текста  за  какви  нормативни  усложнения  става 
въпрос,  а  твърдението  „категоричното  ми  становище  ...  сериозен  изследовател  ...  научните  му 
приноси се оценяват високо както у нас, така също от международната общност ...“ просто стои в 
пълно противоречие с предшестващите коментари. 
 



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". 
 
Изследвания които провеждам вече близо 20 години са базирани на собствена теренна работа в 
България,  Гърция и  Турция,  а  използваните  чужди  картни материали  са посочени в  съответните 
публикации.  
 

・ 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. 
 

Цитирането  принципно  е  избирателна,  субективна  материя.  Разбира  се  има  редица  фактори, 

които контролират цитиранията – тясна специализация на научното поле, интерес към определен 

район  или  процеси  и  т.н.,  а  най‐важно  е  кой,  къде  и  как  те  цитира.  При  цитирането  на  даден 

научен  труд  съм  се  е  ръководил  от  принципите  на  достъпност  в  световен мащаб  и  качество  на 

съдържащата  се  геоложка  информация  или  данни.  При  справка  с  протокола  от  заседанието  на 

научното  жури  от  защитата  на  дисертацията  за  придобиване  на  научната  степен  „доктор  на 

науките“ установих, че става въпрос за цитирането на хабилитационния труд на проф. Ж. Иванов 

(1998) и геоложките карти на С.Саров. По този въпрос вече беше отговорено в рецензията на доц. 

Я. Герджиков. 

 

・ 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. 
 

От този коментар е видимо, че рецензентът е пропуснал и не му е направило впечатление, (1) че в 

публикации №№ 21 и 27 съавтори на кандидата са студенти (К.Пейчев, Д.Низамова) от СУ „Св. Кл. 

Охридски“,  (2)  че  в  публикации №№ 1,2  и 9  съавтори  на  кандидата  са  преподаватели  и  колеги 



(А.Чаталов, К. Богданов, Л.Клайн) от СУ „Св. Кл. Охридски“, (3) че в публикации №№ 12,14,20 и др. 

съавтор на кандидата е защитил докторант от Университета в Женева (И.Мартон), на когото е бил 

научен консултант и заедно с него е провеждал теренни изследвания, обработка, интерпретация 

на научни данни и представянето им пред научната общност и публикуването им.  

Не  бих  се  съгласил  с  квалификацията  от  страна  на  рецензента  „да  се  включва  в  колективи  на 

изтъкнати учени“. Тук явно избирателно е четена биографията ми в която ясно е написано, че съм 

бил ръководител на финансирани от МОМН научно‐изследователски проекти, в които „колективи 

на  изтъкнати  чуждестранни  учени“  са  всъщност  участници  в  тези  научни  проекти.  Това  личи  от 

авторския списък в научните публикации,  с  които са отчетени получените резултати от научните 

проекти  т.е.  налице  е  точно  обратното  „колективи  на  изтъкнати  чуждестранни  учени“  са  се 

включили в научните ми проекти в противовес на твърдението на рецензента.  

Не  е  вярно  твърдението,  че имиджът на  колективи от изтъкнати  чуждестранни  учени  гарантира 

публикуването  на  научни  резултати  в  международни  издания  с  висок  рейтинг.  Това  което 

позволява публикуването  в международни издания на научни резултати  са  количеството и най‐

вече  качеството  на  получените  данни,  актуалността  на  тематиката,  принос  за  науката,  

мултидисциплинарност на изследването и др., но след безпощадни рецензии от двама или трима 

рецензенти и щателен преглед от страна на главния редактор на изданието. 

3. За учебната дейност 

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. 
 
В  Катедра  „Геология,  палеонтология  и  изкопаеми  горива“  през  2006  г.  на  колегата  доц.  д‐р  Д. 

Вангелов  бе  присъдена  академичната  длъжност  доцент,  а  през  2007  г.  същата  длъжност  бе 

присъдена  на  доц.  д‐р  Я.  Герджиков.  Тези  две  академични  длъжности  бяха  мотивирани  с 

лекционните курсове Теренна геология и геоложко картиране, Регионална Геология  и Геология на 

България. Курсовете по Структурна геология и геотектоника и Неотектоника са с титуляр доц. д‐р 

Д.  Димов.  Предполагам,  че  рецензентът  е  напълно  наясно  с  невъзможността  да  иззема 

аудиторната  заетост  на  колегите  си,  която  формира  трудовото  им  възнаграждение,  а  така  и  по 

причини  на  академичен  морал.  В  този  случай  считам,  че  този  коментар  е  излишен.  Не  бих  се 

съгласил с мнението за спорадично участие в теренни практики. Това е видимо от биографичната 

справка. 

 



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 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. 
 

В  този коментар рецензентът внушава количествени параметри за броя от необходими курсови, 

дипломни работи и докторанти за израстване в академична длъжност в СУ „Св. Кл. Охридски“. По 

този  въпрос  –  брой  на  обучавани  дипломанти  и  докторанти  няма  количествени  критерии. 

Списъкът  на  рецензентът  за  обучени  дипломанти  е  непълен,  те  са  общо  4  дипломанта  (вж. 

биографична  справка).  Защитилият  под  мое  ръководство  през  2009  г.  дипломант  г‐н  К.  Пейчев 

понастоящем  е  докторант  по  Геотектоника  в  Катедра  „Геология,  палеонтология  и  изкопаеми 

горива“.  Не  виждам  нищо  негативно  в  това,  че  споменатата  студентка  Д.  Низамова,  която  е 

бакалавър по Геология, впоследсвие да получи с използване на геоложки данни степен магистър 

по  ГИС  под  мое  ръководство.  ГГФ  е  бинарен  факултет,  така  че  междуинституционалната 

интеграция в този факултет би трябвало да се поощрява. Рецензентът е пропуснал да отбележи, че 

съм бил ръководител на 3 курсови работи. Пропуснато също от рецензента е да отбележи, че съм 

бил консултант на докторант от Университет Женева, Швейцария с когото имам общи публикации. 

В момента ръководя една курсова работа и една дипломна работа и т.н.    

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.). 
 

За мен  един преподавател и  изследовател  трябва да  продължи да  се  обучава и  усъвършенства 

непрекъснато. Мобилността  с цел обучение,  преподаване и научни изследвания е приоритет на 

програма  ЕРАЗМУС  Life‐long  Learning  на  Европейския  Съюз,  в  която  СУ  и  ГГФ  са  участници. 

Настояща моя дипломантка се обучава по такава програма в Университета в Мюнхен, Германия.  

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. 
 



Надявам  се  в  недалечно бъдеще да  стигна  и  до издаване на  учебници  и  помагала.  Надявам  се 

студентите с които съм ангажиран в момента да прераснат в научна група.  

Съгласно раздел пети на Правилника на СУ „Св. Кл. Охридски“ за условията и реда за заемане на 

академичната  длъжност  „професор“  са  посочени  още  редица  допълнителни  условия,  които 

избирателно  са  пропуснати  в  рецензията,  макар  да  са  отбелязани  в  биографичната  справка,  а 

именно: 

‐ Ръководство на научно‐изследователски проекти.  

Ръководил  съм  два  проекта  на  националния  научен  фонд  и  повече  от  посочените  в 

биографичната справка три вътрешни научни проекти на СУ. 

 

‐ Членство в творческа организация в съответната научна област.  

Член съм на Американския Геофизичен Съюз.  

 

‐ Участия с доклади в международни и национални научни форуми.  

Персоналното  ми  участие  надхвърля  посочените  в  биографичната  справка  9 

международни научни форуми. Бил съм председател и съпредсдател на специализирани 

научни сесии на 3 международни  научни форума, като съм организирал две от тези сесии. 

 

 Посочените факти са неоспоримо доказателство, че учебната му дейност е 
незадоволителна, съобразно рутинната практика на СУ "Св. Климент Охридски" при 
акредитиране на преподавателите. 
 

Рецензентът  би  трябвало  да  се  е  запознал  с  информацията  за  получената  от  мен  положителна 

оценка при атестацията ми в ГГФ през 2011 г., която атестация включва показател учебна дейност. 

Бих искал да отбележа, че преди 2 години изготвих материалите за акредитация на обучението на 

докторанти по научните специалности Геотектоника и Регионална геология в Катедра „Геология, 

палеонтология  и  изкопаеми  горива“,  в  която  акредитация  участвах  с  набора  си  от  2  дузини 

публикации в международни издания и ръководените от мен научни проекти и такива в които 

съм участвал.   

По становищата: 

Доц. д‐р Диян Вангелов (постъпило на 08. 03. 2012 г.)  

 



1. По отношение на тази критична бележка вече отговорих в рецензията на доц. д‐р Я. Герджиков 

(вж. по‐горе).  

 

2. По отношение на тази критична бележка няма да се повтарям, тъй като отговорих в рецензията 

на доц. д‐р Я. Герджиков (вж. по‐горе).  

 

 

3. По отношение на тази критична бележка отговорът е аналогичен като в рецензията на доц. д‐р 

Я. Герджиков (вж. по‐горе). 

 

4. На аналогична на тази критична бележка вече отговорих в рецензията на доц. д‐р Я. Герджиков 

(вж. по‐горе). 

 

5. Да, трудно е да се намери място на юрския гранитоиден магматизъм в Родопите, особено при 

геохроноложки индикации за продължаващото развитие на този магматизъм през долната креда 

137‐134  млн.г.,  но  не  е  невъзможно.  В  моделът  на  южновергентна  (южнонасочена)  юрска 

субдукция този магматизъм е късен коров диференциат в долната кора,  като продукт генериран в 

мантийния  клин  на  същата  тази  субдукционна  зона  след  скъсване  на  субдуциращата  се  плоча. 

Алтернативно,  може  да  е  продукт  на  магматично  внедряване  в  субдукционен  канал  на 



субдуциращата  се  плоча,  вероятно  предшестващо  скъсването  на  плочата.  Допускам  и  други 

алтернативни обяснения. 

 

6.  Приемам  препоръката  на  рецензента.  Неминунемо  ще  има  актуализация  на  регионалните 

модели  извън  Източните  Родопи  и  не  само  с  геохимия  и  геохронология,  а  подкрепени  с 

биостратиграфия и структурни данни. 

 

Накрая  бих  искал  да  благодаря  на  членовете  на  уважаемото  научно  жури  за  отправените 

конструктивни препоръки. 

София, 08. 04. 2012 г.                                      доц. дгн Н. Бонев:   


