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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по професионално 

направление 4.4 Науки за Земята, шифър 01.07.13  

(геология и проучване на полезни изкопаеми – нефтена геология), 

обявен  от СУ „Св. Климент Охридски“ в ДВ, бр. 5 от 17.01.2012 г. 

 

с кандидат: гл. асистент  д-р Никола Димитров Ботушаров, СУ „Св. Кл. 

Охридски“, ГГФ 
Изготвил становището:   доц. д-р инж. Йордан М. Йорданов, МГУ „Св. Иван 

Рилски“, тел. 0898 410020, e-mail: j.m.jordanov@abv.bg 
 

Становището е изготвено в съответствие с „Правилника за условията и реда на 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски“ и по-конкретно с нормата на Глава трета, Раздел ІV, Чл. 105 и  Чл. 

111 от „Правилника“. В следващото изложение документът за краткост ще бъде 

записван като:  „Правилник…“ 

 

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ, ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА, 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И НАУЧНИ-ПРИЛОЖНИ 

РАЗРАБОТКИ  

Биографични данни 
Роден на 11.04.1970 г. 

Образование 
1988 – Национална природо-математическа гимназия; 

1995 – Магистър по „Геология и геохимия на изкопаемите горива“ 

2011 – Доктор по Геология 

Месторабота 
СУ „Св. Кл. Охридски – от 2000 г.  до момента 

Педагогическа дейност 
Учебната дейност на гл. ас. д-р. Ботушаров може да се систематизира в 4 основни 

направления: 

 провеждане на аудиторни практически занятия на бакалавърско и магистърско 

равнище по общо 7 дисциплини от учебната програма на ГГФ на СУ;  

 провеждане на учебни практики със студентите в направление „Изкопаеми 

горива“; 

 консултации на студенти и дипломанти при подготовка за изпитна сесия и 

изготвяне на дипломни работи; 

 организация и ръководство на студенти при посещенията им в други сродни 

чуждестранни ВУ ( форум GAP 2000, 2001);  

От приведената справка се вижда, че кандидатът упражнява педагогическата си 

дейност в области, които изцяло покриват заявеното в конкурса научно направление и 

отговорят на нормата на Чл. 111, т.а от „Правилника ….“ на СУ.  

 

Научноизследователска дейност 
Публикации 

Към момента д-р Ботушаров декларира с опис публикувани общо 25 работи, една от 

които е под печат. От публикациите са подбрани общо 20 за участие н конкурса. Те са с 

тематична насоченост в петролната геология и по-конкретно в областта: 
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 басейнов анализ и моделиране на генерационни процеси; 

 специализирани изследвания, моделиране и калибриране на термичната история 

на нефтомайчини скални серии; 

 комплексна характеристика на нефтомайчини скали; 

 нефтогазоносна перспективност на триаската система от разреза на Мизийката 

платформа. 

Основни приноси  

При внимателния прочит на работите на кандидата определено се откроява стремеж 

към разработване и търсене на решения на теми: 

 с методологична насоченост; 

 тематика с чисто научен характер; 

 проблеми с научно-приложен характер.  

Макар и в някои публикации да е налице резервираност в защитаваните тези, д-р 

Ботушаров се откроява като задълбочен изследовател, който познава и оперира уверено 

със съвременните аналитични и теренни изходни информационни бази.   

 

Цитирания 

В резултат на доказаните професионални умения и задълбоченият анализ в 

публикациите, д-р Ботушаров прилага справка от 33 забелязани цитирания на авторски 

работи и за работи в които той е част от авторския колектив (по Справка от БИО на 

СУ). 

 

Научно-приложни разработки 
Освен рутинна авторска изследователска дейност, кандидатът има и участие в 

международни изследователски програми (2 оперативни европейски програми) и 

конкретни корпоративни проекти (3 проекта). В тях той е ангажиран с решаване на 

проблеми от компетентност в частта на основното квалификационно направление на 

конкурса. 

Постигнатите професионални успехи в неговата тематична област са причина да е 

уважаван член на БГД и на Европейската Асоциация на инженери и геолози (EEGE). 

 

Заключение 

Въз основа на изложените по-горе обстоятелства и приложените конкретни 

сведения, преценявам че, гл. асистент д-р Никола Димитров Ботушаров, като 

единственият кандидат в конкурса за „Доцент“, покрива изцяло изискванията  за 

научноизследователска, научно-приложна и преподавателска дейност, разписани в 

нормата на Чл. 105 и Чл. 111 от „Правилника….“ на СУ, което мотивира 

категоричната ми подкрепа за неговата кандидатура за заемане на академичната 

длъжност „Доцент“ по професионално направление 4.4 Науки за Земята, шифър 

01.07.13 – „Петролна геология“,  за нуждите на ГГФ на СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

 

………………………. 

Доц. д-р Йордан М. Йорданов 

МГУ „Св. Иван Рилски“ 

Май, 2012 г. 

София 


