
 

 

 

 

До  

МГУ “Св. Иван Рилски” 
 

Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” по 

професионално направление 4.4. „Науки за Земята”, научна 

специалност “Петрология” за нуждите на катедра „Минералогия 

и петрография, обявен в Д.В. бр. 75 от 10. 09. 2021 г. 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 
от проф. д-р Радослав Наков, 

Геологически институт - БАН,  

определен за член на Научно жури със Заповед № Р-754 от 04.10.2021 г. на Ректора на 

МГУ “Св. Иван Рилски” 

 
Въведение 

Единствен кандидат в конкурса е доц. д-р Стефка Приставова, преподавател в катедра 

”Минералогия и петрология” на ГПФ. Тя е приложила всички законово изисквани 

документи за участие в конкурса. Според приложената справка като предварително 

условие за участие, тя покрива минималните изисквания за вписване в НАЦИД и 

заемане на академичната длъжност „професор”. 

 

Представяне на кандидата 

Доцент Приставова е завършила университетското си образование в СУ “Св. Климент 

Охридски” през 1983 г. като магистър по Геохимия. В периода 1984-1989 г. работи 

последователно като теренен геолог в група за търсене на меднопорфирни орудявания 

и златоносни разсипи към ГПП – София и като геолог в Петрографската лаборатория на 

Предприятието за геохимични и лабораторни изследвания (ПГЛИ). През 1989 г е 

приета за редовен аспирант (докторант) в Геологическия институт при БАН, където 

през 1995 г. получава ОНС „доктор“. Заемала е длъжностите геолог и н.с. II ст.  

От 1999 г преминава на работа в МГУ “Св. Иван Рилски”, катедра „Минералогия 

и петрография“ където е гл. ас. до 2008 г. От 2008 г. заема академичната длъжност 

„доцент“. През периода 2011-2019 г. е Зам. ректор, отговарящ за Международното 

сътрудничество и проекти. Тя е член на Българското геологическо дружество. 

Научните интереси на доц. Приставова са много обхватни и освен петрологията 

обхващат регионалната геология, рудните полезни изкопаеми, геоархеологията и др. Тя 

е преподавател по един широк лекционен курс. Владее английски и руски. 

 

Преподавателска дейност 

Като преподавател доц. Приставова е ангажирана в 4 курса (лекции и упражнения) в 

ОКС „Бакалавър“. В ОКС „Магистър“ тя преподава по 4 дисциплини (лекции и 

упражнения). Тематиката по която доц. Приставова преподава е свързана основно с 

петрологията, магмените и метаморфните процеси и геоархеологията. Според 



приложената справка за всяка от последните 3 години учебната заетост на доц. 

Приставова е 173 часа лекционна заетост и 130 часа упражнения. Тя преподава на 

студенти от различни специалности и форма на обучение (редовна и задочна). Всичко 

това свидетелства за значителна преподавателска ангажираност по една разнообразна 

тематика. 

Доц. Приставова е била ръководител на една успешно защитена дисертация за 

придобиване на ОНС „доктор“ и три магистратури.  

Доц. Приставова е съавтор на едно ръководство за учебни практики с три 

допълнени издания. 

 

Публикационна дейност, цитируемост, участие в научни мероприятия и проекти 

Тематично публикационната и изследователската дейност на доц. Приставова е 

свързана с: 
1. Петроложки изследвания на магмени и метаморфни скали  

2. Изследване на магмените и метаморфните процеси 

2. Изследване на метасоматично променени скали от различни рудни находища  

4. Регионална геология с акцент върху къснокамбрийските-ранно палеозойски терени 

5. Геоархеология  

6. Интердисциплинарен тип изследвания  

В изброените направления доц. Приставова има значими научни приноси. Те са 

коректно отразени в приложената справка и ги приемам напълно. Те не само са намерили 

място в литературата, но и в нейната преподавателска дейност. 

За участие в настоящия конкурс доц. Приставова е представила списък от: една 

самостоятелна монография, 4 глави в колективна монография, едно колективно 

ръководство за студенти, 28 статии и 25 колективни обяснителни записки на 

геоложката карта в М 1:50 000. Статиите в по-голямата си част са колективни, като за 

тях има приложени служебни бележки от съавторите за равностойно участие на всички 

съавтори. Представила е списък от 64 забелязани цитирания. 

Кандидатът е участвал в 32 доклада на различни национални и международни 

конференции. След заемане на академичната длъжност „доцент“ доц. Приставова е 

участвала в 21 научно-изследователски проекта финансирани от различни национални 

и международни програми. Била е експерт при изпълнението на няколко приложни 

проекта по поръчка на водещи компании от геоложкия и минно-добивния бранш, което 

е доказано от приложените референции. 

 

Заключение 

Доцент Приставова е изявен и ангажиран преподавател със значителен и разнообразен 

лекционен обем. Тя има широко обхватна изследователска дейност, която е отразена в 

значителен брой публикации. Те са намерили отзвук в българската и международната 

геоложка литература. Научните й приноси са безспорни. 

Цялостният анализ на предоставените ми материали показва, че доц. Приставова 

отговаря напълно на всички законови изисквания и критерии за заемане на 

академичната длъжност „професор”. Затова давам положително становище и 

препоръчвам нейния избор на академичната длъжност „професор“ в МГУ „Св. Иван 

Рилски“. 

 

София, 14 януари 2022 г.                       Изготвил: 

 

/проф. д-р Радослав Наков/ 


