Кандидатът участва активно в национални и международни научни форуми у
нас
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презентации/доклади/постери. Той е автор и съавтор на 25 публикувани резюмета на
доклади от национални и международни симпозиуми и конференции и 4 постера, в 14
(56%) от които е първи автор.
Научно-изследователската дейност на доц. Димитров е с научно и научноприложно значение. Високата активност в приложната дейност се изразява в големия
брой научно-приложни отчети - 22 (5Г.1 - 5.Г.22), включени в списъка с публикации.
Изключително високо е нивото на цитиране – общо около 1000 цитирания. За
периода 2005-2017 г. след заемане на академичната длъжност доцент те са 663, при
изискване най-малко 100. Статиите са цитирани основно в престижни международни
издания.
Показателно за научната активност на доц. Л. Димитров е участието в проекти –
52 общо, в 30 от които е ръководител екип.
Преподавателска дейност. Кандидатът има определен принос в обучение на
специалисти. Доц. Л. Димитров е бил е хоноруван преподавател в Граждански морски
факултет към ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” по дисциплина “Основи на геофизичните
методи за проучване”. Бил е гост лектор в международни школи. Доц. Л. Димитров е
бил ръководител на 5 дипломанта и двама докторанта и ръководи в момента един. Бил е
ръководител на два постдокторски специализанта от Италия и Белгия.
Приноси. Приносите на кандидата основно могат да се обобщят в две групи –
първа група свързани с газонаситеност на морските седименти и газопроявления. Тази
група приноси са свързани с докторантския труд, участие в проекти. Косвено към тази
група може да се причисли и хипотезата за произход на Побити камъни, свързан с
освобождаване на газ по разломи в еоценска морска среда, осъществено на относително
малка дълбочина под морското дъно около места на изход на издигащи се флуиди
обогатени с метан и микробиално, анаеробно окисляване на метана. (Публикации 5A.25A.3; 5A.5-5A.8; 5A.14; 5B.3; 5B.11; 5В.15-5В.20; 5В.25; 5В.27-5В.29). Други приноси в
тази група са оценка на газовите извори като източници на парникови газове, откриване
на газови кратери в българската акватория на Черно море (Публикации 5А.12, 5В.22),
изясняване на условията за образуване на газови хидрати в дълбоководната акватория
на Черно море и условията на стабилност (публикации: 5А.1; 5А.4; 5А.12; 5В.1; 5В.4;
5В.6; 5В.7; 5В.8; 5В. 10; 5В.13; 5В.14; 5В.22; 5В.26).

