
 

  

 

 

                                            Р Е Ц Е Н З И Я 

по конкурса за получаването на Академичната длъжност „доцент” по 

научна специалност 4.4 Науки за земята (геология и проучване на 

полезните изкопаеми – нефтена геология), обявен от Софийския 

университет „Св. Климент Охридски” в  Държавен вестник бр.5/17.01.2012 

г. с кандидат гл. ас., д-р Никола Димитров Ботушаров 

 

Рецензент : проф. дгн Калинка Иванова Маркова в СУ „Св. Кл. Охридски” 

 

 

     Единственият кандидат в конкурса д-р Никола Ботушаров е роден на 

11.04.1970 г. в гр. София. Той завършва със сребърен медал през 1988 г. 

Националната природо-математическа гимназия „Акад. Чакалов”, София. 

В 1995 г. се дипломира като магистър по „ Геология и геохимия на 

изкопаемите горива „ с отличен успех. През 2000 г. след спечелен конкурс 

постъпва като асистент в Софийския университет „Св. Кл. Охридски „ 

ГГФ, катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива”. Защитава 

докторска дисертация през 2011 г., а от 2008 г. е назначен за главен 

асистент. Провел е две специализации в чужбина: по басейнов анализ и 

оценка на екстензионните обстановки през 2001 г. в Свободния 

университет, факултет „Науки за земята”, Амстердам, Холандия и по 

басейнов анализ: оценка на въглеводородо-генериращи скали и 

моделиране на генерационния процес през 2001-2002 г. в Леобенския 

университет, факултет по „Приложни науки и геофизика”, Леобен, 

Австрия. Специализирал е у нас по практическа резервоарна симулация 

(1994) в Комитета по геология, София и по съвременни методи и 

технологии в сеизмиката (1993) във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. 

Охридски”. 

     Педагогическата дейност на гл. ас. Ботушаров е разнообразна. Той води 

с голяма вещина упражненията по 7 геоложки дисциплини – 4 

задължителни и 3 избираеми. От тях 5 дисциплини са в бакалавърската 

степен (Въведение в геологията – (З) за специалност биология и география- 

30 ч.; Въведение в геологията – (З) за специалност история и география – 

30 ч.; Геология на нефта и газа – (З) за специалност геология – 15 ч.; 

Търсене на нефтени и газови находища – (И) за специалност геология – 30 

ч; Регионална нефтогазова геология – (И)   за специалност геология – 15 ч.)  

 

 

 



 

 

 

и две в магистърската степен (сеизмостратиграфия – (З) за специалност 

геология – 30 ч. и динамика на нефтообразуването и нефтонатрупването – 

(И) за специалност геология – 30 ч.). Упражненията се водят от 2000 г. със 

специалност геология и от 2005/2006 г. с бинарните специалности 

биология и география и история и география. През 2000 г. е водил и 

упражненията по въглищна геология. В преподаването Ботушаров 

подхожда творчески и въвежда нови съвременни методики. Така например, 

в упражненията по „Регионална нефтогазова геология” използва 

мултимедиен проектор, а в тези по „Динамика на нефтообразуването и 

нефтонатрупването” използва специализиран геоложки софтуер за 

басейнов анализ и моделиране. Прилага в педагогическата си дейност 

придобитите знания и опит от специализациите си в Амстердам, Холандия 

и в Леобен, Австрия. 

     Ботушаров участва дейно в провеждането на практиката по „Находища 

на метални и неметални полезни изкопаеми, въглища, нефт и газ”. 

     Всичко това се вижда и от положителната оценка на кандидата, 

получена от анкетата „Портрет на преподавателя” сред студентите от ІV 

курс геология, която е представена в документите на кандидата. Гл. ас. 

Ботушаров поднася учебния материал систематизирано и достъпно и 

допринася за специализираната подготовка и изграждане на 

професионални умения у студентите. При преподаването той създава 

творческа обстановка и стимулира самостоятелното им мислене. 

     Консултант е при изработването на дипломни работи, което му дава 

възможност в бъдеще да ги ръководи успешно. Рецензент е  както на 

дипломни работи, така и на научни статии.Организатор и водещ е на група 

студенти от специалност геология към СУ на международни форуми 

(Geophysical Activity Programme – GAP през 2000 г. в Леобен, Австрия и на 

GAP през 2001 г. в Берлин, Германия. Курсов ръководител е на студентите 

от випуск 2011 г. ( курс  2005- 2011). 

     Научните интереси на д-р Ботушаров са  съсредоточени в нефтената 

геология, в сеизмостратиграфията и в басейновия анализ. Той отлично 

владее комплекс от авангардни съвременни методи за анализ и успешно ги 

прилага и интерпретира резултатите от тях в тези геоложки направления. 

Ботушаров е автор на 25 научни публикации. Той участва в конкурса с 20 

от тях.Четири са на български език, 15 на английски и 1 на руски. В 

монографии,    списания   и   реферирани    издания   с   импакт   фактор   са  
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публикувани три броя, в списания без импакт фактор – 2 броя, в 

реферирани издания на доклади от международни конгреси, симпозиуми и 

конференции в чужбина – 6 броя и в международни конгреси, симпозиуми 

и конференции в България- 9 броя. Прави много добро впечатление, че 10 

от публикациите са самостоятелни, а в 6 от тях той е първи автор. 

Независимо от съавторството в 10 от статии се откроява личното участие 

на кандидата от това на другите автори. Научните трудове на Ботушаров 

отговарят на тематиката на обявения конкурс. Те са много добре 

композирани. От тях личи висока геоложка култура и компетентно 

използване на широк кръг от съвременни методи. Прави впечатление 

много добрата литературна осведоменост на автора по проблемите, 

разглеждани в неговите научни трудове. 

     Научната му продукция е концентрирана върху следните проблеми: 

1. Оценка на въглеводородо-генериращи (нефтогазомайчини) 

комплекси. 

2. Басейнов анализ и моделиране на генерационния потенциал от 

седиментите, като геодинамични системи. 

3. Термична еволюция и зрелост на скалите. 

4. Изучаване на триаската система и нефтогазоностностната й 

перспективност в Мизийската платформа. 

     В публикациите, обект на настоящия конкурс, са постигнати следните 

основни принуси: 

     І. Научни приноси с оригинален характер.Направена е литофациална 

характеристика и е разгледана нефтогазоносната перспективност на 

средноюрските дълбоководни, контуритови седименти в Търновското 

понижение (1,4). Авторът е изяснил условията на седиментоотлагане на 

средноюрските контуритови седименти в Търновското понижение (1). 

Изследвани са детайлно и са описани седиментните, литоложките и 

каротажните особености на дълбоководните седименти и контуритите в 

изследвания район. Систематизирани са основните критерии за 

различаването им. На базата на задълбочени анализи от сондажно-

геофизични данни са характеризирани колекторските свойства на 

средноюрските, повлияни от дънните течения дълбоководни седименти. 

Получените резултати и характеристики за ВС седиментите (образувани от 

дънните течения) показват, че те имат много ниски-непромишлени 

резервоарни  параметри  и   не  представляват  интерес  като колектори при 
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 търсещи проучвания на нефт и газ. 

     2. Направен е литостратиграфски анализ и корелация на триаските 

разрези в Мизийската платформа на българска и румънска територия (3, 

11). По сондажни данни е извършена детайлна литостратиграфска 

корелация на триаските седименти в Мизийската платформа, която би 

могла да бъде обект на търсещо-проучвателни работи за нефт и газ. 

Предложено е решение на конкретни проблеми при съпоставяне на 

триаските литостратиграфски единици с различен ранг. На базата на 

литостратиграфската корелация на триаските скали са изведени три типа 

единици. Разработена е нова корелационна схема на триаските сидименти 

в Мизийската платформа, която е свързана с пространствено-времевите 

взаимоотношения на литостратиграфските единици в България и Румъния. 

     3. Направен е сеизмостратиграфски анализ и моделиране на 

Долнокамчийския седиментен басейн (10, 13). Моделирана е кредно-

неогенската термична еволюция на този басейн. Чрез използване на 

илитсмектитови геотермометри и изчисляване на палеотемпературата са 

предложени нови подходи при моделиране на термичната зрялост на 

седиментите от същия район. Съставен и визуализиран е З-Д модел на 

морската част на Долнокамчийския седиментен басейн. Създаденият З-Д 

стратиграфско-структурен и литофациален модел дава визуална представа 

за басейновата геометрия и развитие, както и за фациалната му 

архитектура. 

     ІІ. Научно-приложни приноси. 

1. Проведени са съвременни изследвания на органичното вещество и е 

моделиран въглеводородо-генериращия потенциал на перспективните 

седименти от централната част на Южномизийската периплатформена 

област (5, 6, 7, 12, 14, 15, 19). Предложени са модели на развитие на 

въглеводородната генерация от триаските (Митровска свита) и долно-

средноюрските скали (Букоровски и Стефанецки членове на Озировска и 

Етрополска свити). Доказано е, че Митровската свита (T2) демонстрира 

средни възможности за генерация на газ, а добър и много добър потенциал 

за нефт и газ притежават отложенията на Букоровския член на Озировската 

свита (J1) и Стефанецкия член на Етрополската свита (J2) в изследвания 

район. 

2.Определена е термичната зрялост на скалите.Моделиран е топлинният 

поток  за  сондажно   проучените   седиментни  разрези  в  южната  част  на 
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 Централна Северна България (2, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 20). Изучена е 

зрелостта на триаските и долно-средноюрските скали. Локализирани са 

ареалите на разпространение на топлинния поток. Очертани са ясно 

пространствено-времевите зони на нефтена и газова генерация. 

     Геолого-геохимичната информация за изследвания район е позволила 

авторът да моделира и характеризира особеностите на главната зона на 

нефтообразуване (ГЗН) и на главната зона на газообразуване (ГЗГ), както и 

времето на реализация на въглеводородния   потенциал от перспективните 

майчини скали. Прилагането на различни сценарии за топлинния поток 

показва основните различия във времето на въглеводородната реализация. 

Ботушаров доказва, че по-ранната генерация на газообразни 

въглеводороди от седиментите на Митровската свита се предопределя от 

по-значителното потъване на триаските скали в разреза, от типа на 

органичното вещество и от термичната им зрялост. Той смята, че 

нефтогазомайчините и зрелостни характеристики на отложенията от 

Букоровския и Стефанецкия членове описват по-големия въглеводороден 

потенциал на долно-средноюрските     скали и   възможността за генерация 

на течни и на газообразни въглеводороди. 

     На базата на голям обем сондажно-геофизични и геоложки данни са 

съставени модели за термичната еволюция на централната част на 

южномизийската     платформена окрайнина във връзка с генерационните 

способности на триаските и долно-средноюрските седименти. Чрез 

промени в стойностите на приложения  топлинен поток е проведен 

детайлен анализ на „чувствителността” на представените термични модели 

за района на Беглеж-Каленик. 

2. Направена   е   литофациална     характеристика    и    са    установени  

резервоарните особености и нефтегазоносната перспективност на 

триаските седименти от централната част на Южномизийската 

платформена област (8, 18, 20). 

     Систематизирани са и са изяснени литофациалните особености, 

колекторските свойства и нефтогазоносната перспективност на триаските 

седименти (8, 18). Анализирани са литоложките и зрелостните 

предпоставки за въглеводородна генерация на Митровската свита (20). 

     ІІІ. Методично-приложни приноси. 

1. Кандидатът за доцент използва  авангардна  комплексна  методика за 

басейнов     анализ,     моделиране     и      оценка      на      нефтогазоносната 
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 перспективност в седиментните басейни (9, 15). 

     Д-р Ботушаров описва и разяснява съвременните представи за 

басейновия анализ и моделирането на геодинамичната еволюция на 

седиментните басейни за целите на нефтената геология. На базата на лични 

наблюдения, изследвания и интерпретации на получените за югозападната 

част на Централна Северна България, които са илюстрирани графично, той 

представя цялостна схема за изследване на процесите  на седиментацията, 

погребването и узряването на скалите, за генерацията, миграцията и 

акумулацията на въглеводороди. 

     2. С помощта на съвременни методи и апаратура е направена 

систематизация и детайлен анализ на основните зрелостни и геохимични 

приложения (16, 19). 

     На примера на Централна Северна България е характеризиран методът 

за измерване на зрелостта на скалите с помощта на отражателната 

способност на витринита (Ro, %). Разгледани са изследвания и модели на 

автора за триаските и долно-средноюрските скали. Направено е обобщение 

на предходни резултати за зрелостта на долноюрските седименти (16). 

     Участникът  в конкурса е представил 21 цитата на неговите научни 

трудове от български (7 броя) и чуждестранни (14 броя) учени,  някой от 

тях цитирани в реномирани международни списания с импакт фактор (8 

броя). Представен е и списък на индексираните публикации  (6 броя) в 

различни национални библиотеки и каталози  (12 броя). 

     За периода 2000-2011 г. гл. ас. Ботушаров участва изключително 

активно с доклади, научни съобщения и постери в 13 международни 

форума в чужбина и в  8 национални с международно участие. 

     Владеенето на съвременни методи за анализ в нефтената геология и 

геохимия и утвърждаването на кандидата като ценен специалист в това 

направление  го прави търсен партньор за изпълнението на научни проекти 

и други разработки у нас и в чужбина. Той участва активно като член на 

колективите на два международни проекта: през 1998-2001 г. IGCP Project 

432 с координатор проф. д-р Стоу, Триест, Италия и през 2002-2003 г.с 

Heriof-Watt University, Edinburgh, UK с ръководители от английска страна 

проф. д-р Тод и проф. д-р Мак Бет, а от българска доц. д-р Г.Георгиев. Д-р 

Ботушаров взема дейно участие в три научно-приложни разработки за 

решаване на важни нефтопроучвателни проблеми, отнасящи се до 

българската акватория и до Мизийската платформа, както и до блокове NC 
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 100 и NC 101 в Либия. 

     Той членува в Европейската асоциация на геолози и инженери  –  EAGE                                                                                                                         

 (2003 – 2007г. ) и от 2004 г. в Българското геоложко дружество. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Единственият кандидат в конкурса гл. ас. Никола Димитров Ботушаров 

развива много добра преподавателска дейност. Той с успех допринася за 

специализираната подготовка и изграждането на професионални умения у 

студентите в областта на геологията и геохимията на нефта и газа. 

Проявява творчески подход към нововъведенията в методиката на 

преподаване. Кандидатът представя една много добра научна продукция, 

която отговаря на тематиката на обявения конкурс. Той компетентно и 

творчески използва владеенето на съвремени методи за анализ и 

интерпретации на данни в областа на нефтената геология, 

сеизмостратиграфия и басейнов анализ. Изключително активен е в 

представянето на научните си резултати в редица международни форуми. 

Уменията и компетентността на Ботушаров налагат успешната му 

реализация в проектната и научно-приложната дейност. Постигнатите от 

кандидата резултати имат както научно-приложни приноси, така и научни 

с оригинален характер. Всичко това характеризира гл. ас. Ботушаров като 

един от малкото утвърдени специалисти и преподаватели в областта на 

нефтената геология в България. 

     Предвид изложеното по-горе смятам, че гл. ас. Никола Димитров 

Ботушаров напълно отговаря на изискванията за доцент по 4.4 Науки за 

земята (геология и проучване на полезните изкопаеми-нефтена геология) и 

предлагам на почитаемото Научно жури да му присъди  Академичната 

длъжност „доцент”по специалността. 

 

 

24.04.2012 г.                                                                Рецензент: 

София                                                                            (проф. дгн К. Маркова) 
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