


2

II. По важните постигнати научни резултати на доц д-р инж. Любомир Иванов
Димитров са следните:

1. Разработване и проверка ( в колектив) за произхода и развитие на
геоложкия феномен „Побити камъни“. На основата на резултати от
няколкогодишно целенасочено изследване на генезиса  на калцит-
циментираните образования (конкреции) от гледна точка на връзката им
с палеометановите извори е изяснен механизма за формиране и развитие
им във времето, като доказват тезата за анаеробно, микробиално
окисляване на метана и отлагане на калцит-цимента.

2. Изясняване на газово-акустичните аномалии на седиментната
покривка на българския черноморски шелф, като според авторите
представлява интерес за разширяване на геоложкото развитие на шелфа
през неоген-кватернера и като косвени доказателства за наличието на
концентрация на газови полета в нисколежащите хоризонти на сеизмо-
акустичните разрези.

3. Създадена е геоморфоложка основа за комплексна интерпретация на
данни от съвременни изследвания с модерни технологии и фондови
материали за българския Черноморски шелф. Чрез използване на
иновативни дистанционни методи на изследване е генериран 3D цифров
модел на дънния релеф на централния шелф с геоморфоложко зониране,
пространствен анализ на съвременно тълкуване на геоморфоложките и
геоложки условия. Конкретизирани са границите на геоморфоложките
форми и пространственото разпределение на литоложките
разновидности и дебелината на Qh седименти в дълбочина до
континенталния склон.

4. Направена е качествена оценка по отношение на физическите загуби и
разрушения в медиолиторалната зона на българското Черноморско
крайбрежие. Установено е, че около 10,4 % са загубите от
медиолиторалната зона е трансформирана от антропогенен натиск и
12,7% с индиректните ефекти, което води до нарушаване на
хидродинамичния и седиментен транспортен режим.

5. GIS картографиране на морските ландшафтни структури, тяхното
бентосно и хабитатно разпределение и анализ на геокомплексните и
съвременни дънни форми.

6. Оценка на степента на рискова уязвимост от заливане на крайбрежните
нискоразположени зони за период от 100 години. Приложената методика
демонстрира добра способност към предсказване на уязвимите на
заливане брегови сектори.

7. Участие в консорциум CoCoNet за създаване на ръководство MPA (
Marine Protected Areas) мрежи в Средиземно и Черно море, (свързани с
потенциалната вълнова енергия), схема за CoCoNet хабитатни критерии
– разпределение и рекомендация, политика и директива на ЕС.



3

III. Представените научни и научно-приложни приноси на доц д-р инж.
Любомир Иванов Димитров, съответстват на получените резултати и са плод
на научно-изследователската дейност на кандидата, които можем да резюмираме
по отношение на практическата им приложимост и обобщени в три направления:

1. Чрез 3 D картиране на отделните морфоложки калцитни циментови
структури е изяснено пространственото разпределение на колоните, а чрез
изотопния анализ – палеогенският структурен план и морфологията на различните
типове колони.

2. Определяне на газовите извори, като значими геоложки източници на
газметан в атмосферата, активността и пространственото разпределение на
газонаситеността и газопроявлението им на морско дъно.

- На основата на обогатяване на съществуващите знания чрез получаване на
нови детайлни данни и факти за геолого-геоморфоложкия строеж на българския
черноморски шелф са получени цифрови модели  на дънния релеф ( Digital
Terrain Model – DTM) с плътности отговарящи на специализирания стандарт
на Международната Хидрографска организация.

В областта на научно-приложната дейност, могат да се идентифицират
следните по-важни приноси:

1. Изграждане на високотехнологична инфраструктура с инсталиране,
тестване и калибриране на многолъчеви системи и обучение на екипи за
провеждане на качествени и конкурентноспособни комплексни изследвания на
морското дъно.

2. Съставяне на първата обзорна геоложка карта на дънните седименти
на българския сектор на Черно море в М 1:500000 ( получена е награда
„Варна“ за 2010 г. в раздела научно-приложни постижения) и карта в М
1:250000 на дънните седименти на релефа ( по Фолк 7)

3. В процес на изграждане е първата база данни по морска геология и
геофизика, основаваща се на новополучени данни и събрани архивни данни, от
Института по океанология – БАН- Варна.

IV. В допълнение трябва да отбележа следните по-важни учебно-
образователни дейности на доц д-р инж. Любомир Иванов Димитров:

1. Научен ръководител на 5ма дипломанти, 2ма пост-докторски
специализации, организиране на 4 школи за обучение и тематични
конференции.
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