
 

 С Т А Н О В И Щ Е 
 

от проф. дгн Стефан Сотиров Димовски, МГУ „Св. Иван Рилски, 
по конкурс за академичната длъжност „професор“ по професионално 
направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Петрология”, 

обявен в Държавен вестник брой 75 от 10.09.2021 г. със срок от два 
месеца, за нуждите на катедра „Минералогия и петрография” на МГУ „Св. 
Иван Рилски”. 
 

Настоящето становище е съставено на основание на решение от Първото 
заседание на Научно жури, утвърдено със заповед № Р-754 от 04.10.2021 г. на 
Ректора на МГУ „Св. Иван Рилски”, състояло се на 18.11.2021 г. (Протокол № 1). 

Единственият кандидат по конкурса доц. д-р Стефка Димитрова Приставова е 
преподавател на постоянен трудов договор в катедра „Минералогия и 
петрография” на МГУ „Св. Иван Рилски”. Представеният от нея комплект 
документи и материали е в пълно съответствие с формалните изисквания на 
Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 
Правилника за неговото приложение (ППЗРАСБ) и Правилата и процедурите за 
заемане на академични длъжности в МГУ „Св. Иван Рилски“. Няма пропуски в 
проведената до момента административна процедура. 

Публикационна дейност 

В конкурса за „професор“ доц. д-р Стефка Приставова участва с 35 бр. научни 
труда, които напълно съответстват на професионалното направление и 
научната специалност, по която е обявен конкурсът. Списъкът включва една 
самостоятелна монография, едно колективно университетско учебно пособие, 9 
бр. публикации в издания, реферирани и индексирани в световните бази данни 
WoS и Scopus, 20 бр. публикации в нереферирани списания с научно 
рецензиране, в редактирани колективни томове и в сборници от конференции с 
научно рецензиране, както и четири публикувани глави, едната от които е 
самостоятелна, в колективна монография. Тези научни трудове са правилно 
разпределени в представената от кандидата справка за изпълнение на 
минималните национални наукометрични показатели за заемане на академична 
длъжност „професор“ по групи показатели „В“, „Г“ и „Е“. От представените 29 
публикации 18 са на английски език, а останалите 11 – на български. 

Специално следва да се отбележи и още един елемент от публикационната 
активност на кандидата, който напълно коректно не е отразен в представената 
справка по група показатели „Г“, а именно, участието на доц. д-р Стефка 
Приставова в подготовката на 25 бр. Обяснителни записки към геоложката 
карта на Република България М 1:50000, издадени на български и английски 
език.  

Цитирания на научните трудове 

Представената от доц. д-р Стефка Приставова справка за съответствие по 
група показатели „Д“ е безспорно свидетелство за проявения научен интерес 
към публикациите с нейно участие. Броят на забелязаните от кандидата 
цитирания е 65, като 38 от тях са в издания, индексирани и реферирани в WoS 
и Scopus.   



 

Участие в научно-изследователски и научно-приложни проекти  

От документите по конкурса е видно, че кандидатът е участвал в 13 бр. научно-
изследователски, научно-приложни и образователни проекта, в това число 
четири проекта с националния фонд „Научни изследвания”, два проекта, 
финансирани от МОСВ и шест международни проекта с европейско 
финансиране. Доц. д-р Стефка Приставова е била ръководител на един проект, 
финансиран целево от държавния бюджет с цел развитие на присъщата на 
държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност. 

 Преподавателска дейност 

Кандидатът има много сериозна преподавателска активност. Според 
представената справка от Деканата на ГПФ при МГУ „Св. Ив. Рилски“, през 
последните три години доц. д-р Стефка Приставова води курсове по пет 
основни учебни дисциплини, от които две със студенти от ОКС „Бакалавър“ и 
три със студенти от ОКС „Магистър“. Това са дисциплините „Метаморфна 
петрология“ със студенти от специалност „Геология и проучване на минерални 
и енергийни ресурси“, ОКС „Бакалавър“; „Петрография“ за специалностите 
„Хидрогеология и инженерна геология“ и „Обогатяване и рециклиране на 
суровини“, ОКС „Бакалавър“; „Метаморфизъм и метаморфни процеси“, 
„Геоархеология“  и „Магмени, седиментни и метаморфни комплекси в България“ 
със студенти от специалност „Приложна минералогия“, ОКС „Магистър“. 
Общият годишен хорариум е 403 учебни часа, от които 273 учебни часа лекции 
и 130 учебни часа упражнения. Доц. д-р Стефка Приставова е била научен 
ръководител на няколко успешно защитили магистранти и на една докторантка, 
успешно придобила ОНС „Доктор“. 

Наукометрични показатели 

Представените в Таблица 1 обобщени данни показват, че доц. д-р Стефка 
Приставова покрива напълно минималните национални наукометрични 
показатели за заемане на академичната длъжност „професор“, като в някои 
групи показатели значимо ги превишава. 

Таблица 1. Национални наукометрични показатели за заемане на 
академичната длъжност „професор“ 

Показатели Минимално изискване Изпълнени от кандидата 

Група А 50 точки 50 точки 

Група В 100 точки 100 точки 

Група Г 200 точки 248.72 точки 

Група Д 100 точки 244 точки 

Група Е 150 точки 259.11 точки 

Общо: 600 точки 901.83 точки 

 

Основни приноси 

Основните приноси, които се съдържат в представените по конкурса авторска 
монография и 33 бр. публикации с участието на доц. д-р Стефка Приставова, са 
групирани в шест тематични направления: 



 

• Петроложки изследвания на магмени и метаморфни скали;  
• Изследване на метасоматично променени скали от различни находища; 
• Изследване на Бaлканския терен; 
• Регионална геология;  
• Геоархеология; 
• Интердисциплинарен тип изследвания. 

Основните приноси на кандидата са пряко свързани с научната област на 
конкурса и най-общо влизат в категориите научно-приложни, методични и 
обогатяване на съществуващите знания. Те са главно резултат от 
разработването на научно-изследователски и научно-приложни теми и се 
изразяват в използването на оптимални подходи и методики за изследвания 
при решаването на конкретни задачи. Важно е да се отбележи, че една голяма 
част от резултатите от научните изследвания са използвани при обучението на 
студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, както и при ръководството на 
докторантката, успешно придобила ОНС „Доктор“. 

Критични бележки и препоръки  

Не забелязвам съществени пропуски в научната работа на кандидатката, за да 
направя някакви значими критични бележки. Имам само една препоръка, 
свързана главно с нейната бъдеща дейност и тя е да засили публикационната 
си активност главно към издания, реферирани и индексирани в световните бази 
данни WoS и Scopus. 

Лични впечатления 

Познавам доц. д-р Стефка Приставова от над двадесет години. Впечатленията 
ми за нея са изцяло положителни. Тя е много трудоспособна, отговорна, добър 
колега и преподавател, с доказани умения за работа в екип. Притежава много 
добра литературна осведоменост, езикови познания, компютърна грамотност и 
практически опит в своята област. 

Заключение 

Представеният от кандидата комплект документи и материали показва, че по 
наукометрични показатели, доказани научни и научно-приложни приноси и 
актуалност на изследваните проблеми, доц. д-р Стефка Приставова отговаря 
изцяло на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 
Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото приложение 
(ППЗРАСБ).  

Това са моите мотиви да дам своята положителна оценка за научната и 
професионална дейност на кандидата и убедено да препоръчам на 
членовете на Уважаемото Научно жури да предложат на Научния съвет на 
Геологопроучвателния факултет на МГУ “Св. Иван Рилски” доц. д-р 
Стефка Димитрова Приставова да бъде избрана на академичната 
длъжност „професор” по професионално направление 4.4. „Науки за 
земята“, научна специалност „Петрология”. 

 

София,             
10. 01. 2022 г. 
     Изготвил становището: 

    /проф. дгн Стефан Димовски/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                


