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1. Общи данни за кариерното и тематичното развитие на кандидата
В обявения конкурс за професор участва един кандидат - доц. д-р инж. Любомир Иванов

Димитров от ИО – БАН, гр Варна. Подадените документи отговарят на изискванията за

заемане на академичната длъжност „професор" на Закона за развитие на академичния състав

в Република България, на Правилника за неговото прилагане и на Правилата за условията и

реда за придобиване на образователни и научн степени и за заемане на академични длъжности

в ИО – БАН, гр Варна.

Кандидатьг е инженер-геофизик, магистър по Приложна геофизика, завършил ВМГУ „Св.

Иван Рилски (1985), доктор по научна специалност 01.07.10 „Геология на океаните и моретата“

със защитена дисертация през 2003 г. на тема:“Плитко залягащи газонаситени утайки и

газопроявления в Българския Черноморски шелф”.

Д-р Любомир Димитров работи в ИО – БАН, гр Варна от 1985 г. до сега като специалист-

геофизик, асистент (от 1989 г), гл. асистент (от 1994 г) и доцент (от 2004 г), бил е Зам. Директор

на ИО (2005 – 2007), И.Д. Директор на ИО (8 месеца през 2007 г.), Ръководител на секция

„Динамика на бреговата зона“ (2007 – 2017), а от май, 2017 до сега е Научен секретар на ИО.

Познавам лично доц. Л. Димитров повече от 25 години, бях рецензент на неговата

докторска дисертация през 2003 г, имам лични впечатления за неговите професионални и

човешки качества. Има широки международни професионални контакти, ползува се с

признанието и уважението на редица видни специалисти, част от които познавам добре.

2. Обща характеристика на научните трудове
Цялостната научна продукция на доц. Л Димитров досега включва: 51 научни публикации

(от тях 6 са представени за научна степен „доктор“ и 17 за научно звание „доцент“); 63

абстракти, презентации и постери, и над 50 научни и научно-приложни отчети по национални

и международни проекти.

За участие в конкурса за професор доц. Любомир Димитров е представил:

• 28 научни статии - от тях 1 е ръководство с обем 95 стр. (А-25), а 2 по обем са с характер

на разширени резюмета (А-17 и А-19).

13 от научните публикации са в списания с импакт фактор - за 2 от тях той е над 4,5, за

3 – над 3, за 5 – над 2. Тези научни статии се публикувани в едни от най-популярните

научни списания, като Terra Nova и другите, издавани от най-реномираните

издателства Elsevir, Springer и Blackwell Publ. Ltd. Болшинството от останалите научни

статии са също в популярни научни списания и трудове от реномирани научни

конференции.

21 от научните публикации са на английски език, останалите 7 са на български.
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Всичките представени научни публикации са колективни, броят на авторите в 23 от тях

е повече от двама. В нито една от публикациите доц. Л. Димитров не е водещ автор.

• 11 резюмета, всичките на английски език - от тях 4 са разширени с обем над 2 стр.,

другите 7 са с обем до 1 стр. Само 1 от резюметата е самостоятелно, останалите 10 са

колективни, като в 4 от тях доц. Л. Димитров е водещ автор.

• 12 презентации, всичките на английски език - над половината са с брой на слайдовете

над 20. 5 от презентациите са самостоятелни, а в 4 от останалите Л. Димитров е водещ

автор.

• 1 много добре съставен колективен постер (В.17). Другите 4 постера, включени в

списъка на трудовете на кандидата (В.26, В.27, В.28 и В.29) не са представени в

материалите за конкурса.

Общият обем на представената от кандидата научна продукция не е голям, но покрива

нормативните условия за участие в конкурс за професор, определени в Правилата на ИО-БАН,

стр. 22.

Всичките представени научни трудове са по научната тема на конкурса за професор, или имат

пряка или косвена връзка с нея.

3. Обща характеристика на научно-изследователската и научно-приложната
дейност на кандидата
За участие в конкурса за професор кандидатът представя научни трдове, с които не е

участвал в други конкурси за заемане на академични длъжности и за присъждане на научни

степени. Въпреки преобладаващото колективно авторство на публикациите приносът на

кандидата е добре различим. Добър критерии за това е факта, че авторите на колективните

статии са преобладаващо чужденци, а обектът на изследване в тях е български. Най-често

авторските колективи на статиите, публиквани в престижни чужди списания с висок импакт

фактор, са съставени  от чужди автори, като българското присъствие в  тях се представя

единствено от доц. Л. Димитров. В случаите, когато присъстват и други български автори,

обикновено в авторското подреждане след чуждите автори или между тях пръв се нарежда

Любомир Димитров. Явно, формулирането на темите, очертаването на обектите и интересните

участъци в тях, както и проблемите за решаване, са ставали с дейно участие на кандитата,

както и осигуряването и подбора на първичния материал за изследване. Работата с чужди

автори от висок ранг е позволило на кандидата да опознае съвременната модерна апаратура и

да овладее и прилага съвременните методи и технологии за изследване и интерпретация.

Доц. Любомир Димитров има много участия в международни и национални

изследователски експедициии и научни форуми. Той е много активен в работата по проекти
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от най-различен ранг, изявява се като организатор, координатор, ръководител на екип и

изследовател.Тази му дейност е облагодетелствуна от завоюваните през годините

международна известност и авторитет, намиращи израз в широката му научна

разпознаваемост в международен и национален план – броят на откритите цитирания на

трудове с негово авторство за времето след 1994 г е внушителен (около 700).

Тематиката на представените публикации е в обсега на професионално направление 4.4.

„Науки за земята (научна специалност „Геология на океаните и моретата“ и научно

направление  „Геолого-геоморфоложко  картиране  на морското  дъно“).  Тя  обхваща  важни

теоретични и приложни проблеми в някои ключови области като: (1) плиткият газ и дегазация

в моретата и океаните; (2) условия за образуване и запазване на газхидратите, както и

сеизмичното дешифриране на природното им присъствие и разпространение; (3)

разработването на оригинална теза за образуването на природния феномен „Побитите камъни“

край Варна; (4) подробното изследване на динамиката на морската брегова зона и

морфологията на морското дъно; (5) откриване и картиране на ценни археоложки обекти на

морското дъно; (6) екологичните проблеми в морската акватория и бреговата зона и начините

за справяне с тях.

В творчеството на кандидата има водещи акценти и достижения, които биха могли да се

систематизират така: (1) изясняване локализацията и природата на естествените газови

източници в морската акватория; (2) мултидисциплинарно изследване на феномена „Побитите

камъни“ и дешифриране на механизма за неговото образуване; (3) въвеждане на нови

технологии и методологии за морфоложко изучаване и моделиране на морското дъно. (4)

провеждането на комплексни геодинамични и екологични изследвания; (5) енергийна и

ресурсна оценка на морския газ и вятъра; (6) събиране и изграждане на база данни по морска

геология и геофизика

В представените трудове, тези проблеми са анализирани творчески и системно, с широки

геоложки и геофизични познания. Кандидатът има индивидуален научен почерк, демонстрира

респектираща ерудиция, предлага на високо професионално ниво специализирана експертиза,

която дава добра основа за ефективно разрешаване на отделни, значими научни и научно-

приложни проблеми.

Представените за рецензиране материали отговарят както на критичните изисквания, така

и на завишените стандартите за академични публикации, като в тях достатъчно убедително

могат да се идентифицират авторовите подходи, анализи, виждания, идеи, оценки и

прагматични позиции.

За активната научна дейност на доц. Л. Димитров може да добавим честото му участие в

научни журита за прсъждане на научни степени и звания, членството му в редица национални
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и международн научни организации и в организационни комитети за организиране и

провеждане на значими научни форуми, административно-управленския му опит за

организация и ръководене на научна работа, често е ерудиран и принципен рецензент. В този

смисъл кандидатурата на доц. Любомир Димитров за професор е логична и естествена, като

своеобразен връх, а защо не и като пореден етап в сериозната му научна кариера.

4. Оценка на учебната дейност на кандидата
Доц. Любомир Димитров работи от началото на кариерата си в научно-изследователски

институт, където с приоритет е научната и приложната дейност. Въпреки това през годините

той е имал и важни педагогически ангажименти, готвил е дипломанти и доторанти. Неговата

преподавателска дейност основно е свързана с Гражданския морски факултет във ВВМУ

„Н.Й.Вапцаров“, където 5 години като хоноруван преподавател е водил дисциплината

„Основи на геофизичните методи за проучване“ (1994-1999). Провежда през 2015 г.

обучителен курс (60 ак.ч.) за работа с проучвателно оборудване за хидрографски дейности –

теория и практика за ДП „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Русе. Участвал е като гост-

лектор в международна школа в университета в Съндерланд, Великобритания(1997) и в

програмата на ЮНЕСКО „Плаващ университет на руския изследователски кораб „Проф.

Лигачев“ (1995). Ръководил е двама докторанти: инж. Богдан Проданов (2013-2016, защитил

през 2017) и инж. Тодор Ламбев (2015-2018), бил е научен консултант на докторанта Ева Де

Бувер от Белгия (2005-2009). На същите трима преди това е бил е научен ръководител на

дипломните работи за Магистър, съответно през 2012, 2014 и 2005 г. Подготвил е още 1

дипломант, Антон Донев (2012). Ръководител е на пост-докторските специализации на д-р

Джефри Пурт от Белгия (2001) и д-р Барбара Кавалази от Италия (2007).

С тази си разнообразна педагогическа дейност доц. Л. Димитров допринася за развитието

на модерното преподаване и научните изследвания, както и за съвременната подготовка на

млади специалисти.

5. Основни научни резултати и оценка на приносите за науката и
практиката

Изследователската работа на доц. Любомир Димитров е насочена към геофизичното,

геоложкото и комплексното изследване на морската акватория и брегови зони в съвременен и

палео-геоложки план. Научните и приложни приноси па кандидата са в професионално

направление 4.4. „Науки за земята и могат да бъдат специфицирани като влизащи в обхвата

на следните области на познанието и знанието - „Геология на океаните и моретата“, „Геолого-
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геоморфоложко картиране на морското дъно“, „Динамика на бреговата зона“. Най-значими са

следните главни приноси:

•     Разпознаване на природните газови извори (основно метанови) в българската

акватория на Черно море като един от значимите природни източноци на парникови газове в

атмосферата. Направен е първи опит за оценка на глобалният годишен поток постъпващ в

атмосферата от тях за акваторията Черно море. Изучавани са морфологията, активността и

пространственното разпределение на газонаситеността и газопроявленията на морското дъно.

Открити са нови зони на развитие на форми от типа на газовите кратери (pockmarks) в

българската акватория (А.12) и тяхно ново морфоложко проявление, т.н. trench pockmarks

(В.22). Този принос има регионален характер и е с характер на „обогатяване и допълване на

познанието“.

• Изясняване на условията за образуване на газови хидрати в дълбоководната акватория

на Черно море. Уточнени са параметрите на зоната на стабилнаст на метановите газови

хидрати и са посочени потенциалните опасности свързани с тях. Направена е обща ресурсна и

енергийна оценка. (трудове: А.1, А.4, А.12, В.1, В.4, В.6, В.7, В.8, В. 10, В.13, В.14, В.22, В.26).

Приносът е с характер на „обогатяване и допълване на познанието“.

• Съвременно модерно и детайлно изследване на геоложкия феномен „Побити камъни”

в близост до гр. Варна и разработка на оригинална теза за образуването и еволюцията им

(трудове A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, A.8, A.14, B.3, B.11, В.15, В.16, В.17, В.18, В.19, В.20, В.25,

В.27, В.28, В.29).

В резултат на 5 годишно мулти-дисциплинарно изследване на генезиса на калцит-

циментовите структури на „Побитите камъни” е изяснен механизма на формирането им и е

проследено развитието им във времето. С комплексни изследвания (включващи детайлно

геоморфоложко и седиментоложко обследване, картографиране на всички колонни структури

в основното разкритие, геостатистически анализ, диагенетично проучване, петроложки,

неорганични и органични геохимични анализи и липид-биомаркерни изследвания) е доказано,

че ниско-магнезиалната калцитна циментация на пясъците се е осъществила на относително

малка дълбочина под морското дъно, около места на изход на издигащи се флуиди обогатени

с метан, и е била провокирана от микробиално, анаеробно окисляване на метана.

Литификационните процеси в поддънни морски седименти са започнали през ранния

Еоцен в анаеробна среда с участиено на метан редуциращи микроби (archaea). Циментъг се

състои от хомогенен, слабо магнезиев калцит с ниско съдържание на C13 , указващо за внасяне

на въглерод от газ метан. Отлагането на цимета се е осъществявало първоначално в морска

среда с по-късно влияние на метеорни води.
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По данни от систематично 2D картиране е изяснено: а) пространственното разпределение

на колоните и главните тектонски нарушения; б) палеогенският структурен план е играл важна

роля, направлявайки миграцията на флуиди от дълбочина към дъното на съществуващия

тогава палеобасейн; в) морфологията на различните типове колони се е контролирала от

субвертикални миграционни пътища през неконсолидираните седименти.

Този принос има оригинален характер, съществено обогатява и допълва съществващите

знания.

•    Съвременно модерно и детайлно изследване на геолого-геоморфоложкия строеж за

българската икономическа зона на Черно море и бреговата зона (трудове: А.11; А.13; 5А.15;

А.16, А.17, А.18, А.19, А.20, А.21, А.22, А.23, А.24, А.25, А.26, А.27, А.28, В.21, В.221, В.23,

В.24).

Получени са нови, детайлни батиметрични данни за площ повече от 4000 км2 от

българската черноморска акватория, както са построени цифрови модели на релефа

на дъното с плътности отговарящи на специалния стандарт на Международната Хидрографска

Организация. Детайлно са изучени морфологията на банка „Кокетрайс” и „Ставрова банка” в

Бургаския залив. В процес е изготвяне е морфоложка карта на българския шелф в М 1:100 000.

В края на 2011 г. е извършено целенасочено изследване за верифициране на приложението

на многолъчева сонарна система (MBES) и странично сканиращ сонар (SSS) за откриване и

идентифициране на площти от морското дъно покрити с мидени полета, като паралелно са

получени и данни за: батиметрията и геоморфологиата на морското дъно; разпределението и

литологията на дънни утайки; наличието на природни и техногенни обекти на дъното и друга

полезна информация.

През 2012-2015 г. е извършено целенасочено картиране с многолъчева сонарна система на

морската част от защитена зона „Комплекс Ропотамо“, като е изследвана със 100% покритие

площ от около 340 км2 от нея. Съставени са цифрови модели на релефа на дъното с плътност

2х2 метър и е построена точна батиметрична карта с изолинии през 0.5 м и подробна

литоложка карта на дънните утайки в района за целите на хабитатното картиране.

Този принос е с характер на “обогатяване на съществуващите знания чрез получаване на

нови и потвърдителни данни“

• В ИО-БАН е изградена през  периода 2008-2009  г  под ръководството на доц.  Л.

Димитров необходимата високотехнологична инфраструктура. Закупена е модерна

съвременна апаратура и програмни пакети, която гарантира провеждането на качественни и

конкурентоспособни изследвания на морското дъно и построяване на подробни карти от

различно естество (батиметрични, геоморфоложки, геоложки, на рискови фактори, на дънни

хабитати, потънали обекти и др.). Обучен е екип за комплексно изследване на морското дъно.
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През периода 2009-2016 г. с този комплекс са изследвани общо 2350 км2 от акваторията във

Варненския и Бургаския заливи), плавателния канал „Море-езеро”, проучени са части от

трасетата на тръбопроводите „Галата-изток”, „Южен поток” и „Бургас-Александруполис” и 6

площадки за разполагане на сондажни платформи, както са построени цифрови модели и 3D

изображения на релефа на морското дъното с плътност 1х1 метър. При тези проучвания са

открити три нови, неизвестни до сега потънали кораби на българския черноморски шелф

(единият е дълго търсеният флагман на руската военна флота „Лейтенант Пушчин“ потопен

от българска мина по време на Първата световна война през 1916 г).

През 2014 г. е извършено картиране с многолъчева сонарна система по цялото

протежение на плавателните канали в района на пристанище Варна и са съставени Технически

паспорти на плавателните съоражения.

Под ръководството на доц. Л. Димитров са формирани и обучени три екипа за работа с

многолъчеви сонарни системи: в Центъра за подводна археология в гр. Созопол (2012), в ДП

"Пристанищна инфраструктура" – гр. Русе (2014), на новопостроен базов катамаран (2016) и

новопостроен хидрографен катер (2018) към Изпълнителна Агенция „Проучване и

поддържане на река Дунав (ИА ППД).

Този принос е с характер на “приложение на научните постижения в практиката и

реализиран икономически ефект“

• Неоспоримо е участието на доц Л. Димитров и в други приноси с приложен характер,

като:

 Съставената през 2009 първата обзорна геоложка карта на дънните седименти в

българския сектор от акваторията на Черно море в М 1:500 000 с пет картни приложения в М

1:750 000;

 Изясняване на инженерно-геоложките условия по трасета за полагане на теле-

комуникационни кабели, газопроводи (Галата-изток, Южен поток и Бургас-

Александрополис), на площадки за позициониране на сондажни платформи и закотвяне на

плаващ док за драгиране и удълбочаване на плавателни канали и др.;

 Изграждане е първата база данни по морска геология и геофизика.

Приемам авторската справка на кандидата за неговите приноси като обективна и

коректна.

6.   Някои критични бележки (в качеството на препоръки)

Разбира се, към творчеството на доц. д-р Любомир Димитров като към всяка научна продукция

могат да се отправят колегиални и професионални критики, но подобни критични бележки

имат мястото при сериозни научни спорове, в които да се води аргументирана дискусия, а не



9 
 

толкова монолог на рецензиращия. Пък и те не променят по никакъв начин нито значението на 

посочените приноси, нито цялостната позитива оценка на доц. Любомир Димитров. Възможни 

са съвети за насоките и съдържанието на бъдещата му дейност като изявен наш учен в 

съответната област, но това е въпрос преди всичко на негови лични виждания и цели. Само ще 

си пзволя да отбележа да обърне внимание по-нататък на подготовка и публикуване на повече 

самостоятелни научни трудове и такива, в които да е водещ автор, а в презентациите си да 

цитира взаимстваните материали.  

Ето защо за мен е по-правилно да се въздържа от други критични бележки, още повече, че те 

са несъществени и главно за идеите - какво бих правил аз, ако бях на мястото на кандидата. 

Очевидно аз си давам сметка, че да пиша тук за това означава да поставя под съмнение 

доказаната негова способност да намира свой път в науката и да го прави с разпознаваем и 

напълно оригинален индивидуален почерк. 

7. Заключение  
Кандидатът е вече утвърден много добър специалист по проблемите на Морските геолого-

геофизични изследвания, има широко научно признание и разпознаваемост както у нас, така 

и в чужбина. Познава отлично съвременните достижения в научната област, има съвременна 

задълбочена теоретична подготовка и владее много добре съвременните изследователски 

методи и методики  

Потенциалът на учен, качествата на преподавател и уменията на експерт дават основание да 

твърдя, че доц. Любомир Димитров е достоен кандидат за академичната длъжност професор в 

ИО-БАН, гр. Варна.  

Давам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на резултатите от работата на кандидата и гласувам 

ПОЛОЖИТЕЛНО за избирането на доц. д-р Любомир Димитров на академичната длъжност 

„професор“ в ИО-БАН, гр. Варна по професионално направление 4.4. „Науки за земята 

(Научна специалност „Геология на океаните и моретата“; Научно направление „Геолого-

геоморфоложко картиране на морското дъно“). 

11.07.2018 г.   Член на журито и Рецензент:  
    проф. Георги В. Георгиев 
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