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6.1. АВТОРСКА СПРАВКА ЗА

ПРИНОСИТЕ НА ТРУДОВЕТЕ

НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

УЧАСТНИК В КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР”
НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „ГЕОЛОГИЯ НА ОКЕАНИТЕ И МОРЕТАТА” ПРИ

ИО„ФР. НАНСЕН” – БАН, гр. ВАРНА

Научните трудове на доц. д-р инж. Любомир Димитров включват 65 научни публикации в
специализирани издания, 67 доклади на значими междунарадни симпозиуми и конференции и
58 научни и научно-приложни отчета. В настоящия конкурс за заемане на академичната
длъжност „професор” са представени 28 публикаци, 25 от изнесените доклади и 22 отчета по
научни и научно-приложни проекти.

Систематизирани са дългогодишни данни и са получени нови емпирични данни за слабо
изучени геоложки феномени, повечето от получените резултати са основополагащи и
съществена част от приносите са с оригинален характер.

Според кандидата, научните постижения могат да бъдат условно систематизирани в
следните направления:

Н АУ ЧН И П РИ НО С И

1. Оригинален принос при разработване и проверка на теорията за произхода и
историята на развитието на геоложкия феномен „Побити камъни”, разположен в
близост до гр. Варна. (публикации: 5A.2; 5A.3; 5A.5; 5A.6; 5A.7; 5A.8; 5A.14;
5B.3; 5B.11; 5В.15; 5В.16; 5В.17; 5В.18; 5В.19; 5В.20; 5В.25; 5В.27; 5В.28; 5В.29)

В резултат на 5 годишно мулти-дисциплинарно изследване на генезиса на калцит-
циментовите структури от природна забележителност „Побити камъни” е изяснен
механизма на формирането им и е проследено развитието им във времето. Феноменът се
наблюдава в 18 изолирани разкрития (14 от които са подробно изучени по време на
изследването) с разнообразие от форми разположени в неконсолидирани, шелфови,
пясъчни депозити (формация Дикилиташ) с ранно еоценска възраст (Кюиз). Базирайки
се на детайлно геоморфоложко и седиментоложко обследване на районите на
разкритие на структурите, картографиране на всички колонни структури в основното
разкритие, геостатистически анализ, диагенетично проучване, петроложки,
неорганични и органични геохимични анализи и липид-биомаркерни изследвания,
категорично 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.
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1.1. Комбинираните неорганични геохимични анализи и липид-биомаркерни изследвания
еднозначно доказаха, че литификационните процеси са започнали през ранния Еоцен
в анаеробна среда в поддънни морски седименти с участиено на метан редуциращи
микроби (archaea). Петроложките изследвания показаха, че цимента се състои от
хомогенен, слабо магнезиев калцит с ниско съдържание на C13 (δ13C до −44.5‰ V-
PDB) указващо за внасяне на въглерод от газ метан. Изотопните анализи на въглерод и
кислород от калциевият цимент и тяхното съотношение (δ13C под –43‰ и δ18O –
1±0.5‰ V-PDB) сочат, че отлагането на цимета се е осъществявало първоначално в
морска среда с по-късно влияние на метеорни води. Специфичното присъствие на
микробиални биомаркери с ниски стойности на C13 (δ13C: −123‰ до −81‰ V-PDB) в
калцитния цимент, както и откритите липидни компоненти доказват тезета за анаеробно,
микробиално окисляване на метана и отлагане на калциевият цимент.

1.2. Данните от систематичното 2D картиране на отделните морфоложки калцит-циментови
структури позволи да се изясни пространственното разпределение на колоните, а заедно
с изотопния анализ на въглерода и кислорода в калцитния цимент запълващ микро-
пукнатините свързани с главните тектонски нарушения показаха, че: а) палеогенският
структурен план е играл важна рола, направлявайки миграцията на флуиди от дълбочина
към дъното на съществуващия тогава палеобасейн; б) морфологията на различните
типове колони се е контролирала от субвертикални миграционни пътища през
неконсолидираните седименти, от литоложките особонности на вместващите скали и
латералните вариации на силата и температурата на самите извори.

2. Оригинален принос при: разпознаване на природните газови извори като един от
значимите природни, геоложки източноци на парникови газове в атмосферата и в
частност на газ метан, като е направен първи опит за оценка на глобалният
годишен поток постъпващ в атмосферата от тях за акваторията Черно море;
изучаване на морфологията, активността и пространственното разпределение на
газонаситеността и газопроявленията на морското дъно в Черно море; открити
са нови зони на развитие на форми от типа на газовите кратери (pockmarks) на
българския шелф (5А.12) и тяхно ново морфоложко проявление, т.н. trench
pockmarks (5В.22); изясняване на условията за образуване на газови хидрати в
дълбоководната акватория на Черно море, като са уточнени параметрите на
зоната на стабилнаст на метановите газови хидрати и са посочени потенциалните
опасности свързани с тях. (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)

3. Обогатяване на съществуващите знания чрез получаване на нови и потвър-
дителни данни и факти за геолого-геоморфоложкия строеж за българската
икономическа зона на Черно море. (публикации: 5А.11; 5А.13; 5А.15; 5А.16;
5А.17; 5А.18; 5А.19; 5А.20; 5А.21; 5А.22; 5А.23; 5А.24; 5А.25; 5А.26; 5А.27; 5А.28;
5В.21; 5В.221; 5В.23; 5В.24)
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3.1. Получени са нови, детайлни батиметрични данни за площ повече от 4000 км2 от
българския континентален шелф и склон, както са построени цифрови модели на релефа
на дъното (ЦМР, Digital Terrain Models - DTM) с плътности отговарящи на специалния
стандарт на Международната Хидрографска Организация (1% от дълбочината) и по-
добра. Въз основа на тези данни детайлно са изучени морфологията на банка
„Кокетрайс” и „Ставрова банка” в Бургаския залив, периферната шелфова зона и горната
част на континенталния склон. В процес е изготвяне на морфоложка карта на българския
шелф в М 1:100 000.

3.2. 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 окупирани от мидени полета (хабитат
1170 Рифове „Сублиторални мидени банки върху седимент”) и оценка на заетата от тях
прощ към общата изследвана площ за количественно корелиране на данните от тралиране
с дънен трал. Установено е, че хидроакустичното картиране е ултимативната методика за
дистанционно, площно картиране на мидени полета на българския континентален шелф,
като при това се получават и допълнителни данни за батиметрията и геоморфологиата на
морското дъно на обсладваните райони, за разпределението на типовете дънне утайки, за
наличието на природни и техногенни обекти на дъното и друга полезна информация.

3.3. 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 на тяхна база е построена точна батиметрична карта с
изолинии през 0.5 м. На база данните от сонарната функция на многолъчева сонарна
система е построена мозайка на отражателната способност на морското дъно в
изследваната акватория. Чрез верификация на тези данни с геоложко опробване в повече
от 130 станции е съставена първата, подробна карта на литоложките разновидности на
дънните седименти в района за целите на хабитатното картиране.

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ

4. В периода 2008-2009 г. в Института по океанология е изградена необходимата
високотехнологична инфраструктура и е обучен екип за комплексно изследване на
морското дъно (Отчети по проекти: проект RESPONT, дог. КИН-1025 с МОН/МОН;
проект SEEBED, дог. ДО-02-67 с МОН/ФНИ; проект МОСВ “Разширяване на
екологичната мрежа НАТУРА 2000 в българската черноморската акватория” и др.).

4.1. Закупена е първата а в България многолъчева сонарна система SeaBat 7111 в комбинация
с два диференциални позициониращи приемници DGPS Trimble SPS351 и подводна
навигационна система с високочувствителни сензори за отчитене на движенията на
кораба в три плоскости, комбинирана с оптичен жиро- компас – IXSEA GAPS (системата
е регистрирана като специално техническо средство при извършване на теренни
проучвания – виж Удостоверение №РСТР-0048/04.11.2011 г. на Министерството на
Културата). В съчетание с придобития цифров локатор за страничен обзор от ново
поколение Klein’3000, акустична сонда за измерване профила на скоростта на звука във
водния слой SVP-15T и програмните пакети за навигация, сбор и обработка на
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получените данни (PDS2000, Sonar.Pro и SonarWiz.Map) се гарантира провеждането на
качественни и конкурентоспособни изследвания на морското дъно. Подобна
инфраструктура отговаря на нарастващите нужди на страната, науката и обществото като
цяло, от разнообразни данни за построяване на подробни карти на морското дъно от
различно естество (батиметрични, геоморфоложки, геоложки, на рискови фактори, на
дънни хабитати, потънали обекти и др.) свързани с устойчивото развитие и създаване на
хармонични отношения с околната среда.

4.2. В периода 2009-2016 г. с този комплекс са изследвани общо 2350 км2 в акваториите
пред местност Каваклар (Варненски залив), „Ставрова банка” и банка „Кокетрайс”
(Бургаски залив), и плавателния канал „Море-езеро”, проучени са части от трасетата на
тръбопроводите „Галата-изток”, „Южен поток” и „Бургас-Александруполис” и 6
площадки (3х3 км) предвидени за разполагане на сондажни платформи, както са
построени цифрови модели на релефа на дъното (ЦМР – Digital Terrain Models DTM) с
плътност 1х1 метър и на тяхна база, псевдо тримерни и реални 3D изображения на дъното.
При тези проучвания са открити и три нови, неизвестни до сега потънали кораби на
българския черноморски шелф. Единият от тяхе дълго търсеният флагман на руската
военна флота „Лейтенант Пушчин“ потопен от българска мина по време на Първата
световна война през 1916 г.

4.3. През 2014 г. е извършено картиране с многолъчева сонарна система по цялото
протежение на плавателните канали в района на пристанище Варна, (от входа на
пристанище Варна–изток, Канал-1, Варненско езеро, Канал-2, Белославско езеро и
пристанище Варна–запад) и са съставени Технически паспорти на на плавателните
съоражения.

4.4. Към момента, под мое ръководство, са инсталирани, тествани и калибрирани 4
многолъчеви сонарни системи и са обучени три екипа за работа с тях: През 2012 г. в
Центъра за подводна археология в гр. Созопол система на базата на ехолот МВ1 – Trimble
SPS 8xx; През 2014 г. в изпълнение на Проект: „Създаване на речна информационна
система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”, фаза 4 за ДП "Пристанищна
инфраструктура" – гр. Русе, на новопостроен катер система на базата ехолот SeaBat7125;
През 2016 г. в изпълнение на Договор № Д-11/11.03.2016 с Изпълнителна Агенция
Проучване и Поддържане на река Дунав (ИА ППД) на новопостроен базов катамаран
система на базата на ехолот SeaBat7125 и Лазерна измерителна система ILRIS-HD-ER;
През 2018 г. в изпълнение на Договор № МК01/26.07.2017 с Изпълнителна Агенция
Проучване и поддържане на река Дунав (ИА ППД) новопостроен хидрографен катер
система на базата на ехолот T20 POS-MV v5.

5. На базата на обширна инвентаризация на наличната към края на 2009 г.
информация, която е анализирана, систематизирана и качественно оценена, е
съставена първата обзорна геоложка карта на дънните седименти в българския
сектор от акваторията на Черно море в М 1:500 000. (Отчети по проект №24
“Съставяне на геоложка карта на българския сектор от акваторията на Черно море
в М:500 000”). Постижението получи Награда Варна за 2010 г. в раздела за
колективно научно-приложно постижение.
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Геоложка карта е с пет картни приложения в М 1:750 000: 1) карта на фактическия
материал; 2) карта на дебелините на холоценските седименти; 3) карта на медиа- нните
диаметри на дънните седименти; 4) карта на карбонатността на дънните седименти; и 5)
карта на съдържанието на органичен въглерод в дънните седименти; както и са построени
и корелационни диаграми на горнокватернерните литофациални еденици. В
обяснителната записка към картата е представена геоложката изученост на района,
комплексната геоложка характеристика на дънните седименти като стратиграфия,
литология и компонентен състав, а също така и обобщени данни за геоложкия риск и
полезните изкопаеми.

Основният ползвател на данните е МОСВ, като получената геоложка информация дава
възможност за много по-широко ползване от различни институции и организации. За
целите на научния анализ картата дава представа за площното разпространение на
типовите дънни седименти и връзката им с различните обстановки на седиментация на
шелфа, континенталния склон и абисалната равнина. В приложен аспект предоставя
информация за защита на държавния интерес по отношение на комплексното управление
на морските пространства, за националния и частни телекоми, нефтена и газова
индустрия, риболов, хидротехническо строителство и други индустрии, имащи нужда от
актуална геоложка информация, за геоложкия строеж и геоморфоложките особености на
морското дъно.

5.1 Продължение на работата по геоложкото картиране на шелфа е публикуваната карта на
дънните седименти (по Фолк-7) изпълнена по проект EMODNet-Geology-2 в М1:250 000,
а понастоящем се работи върху карта в М1:100 000 (http://www.emodnet-geology.eu/map-
viewer/)

6. Изяснени са инженерно-геоложките условия по трасета за полагане на теле-
комуникационни кабели (Caucasus-online), газопроводи (Галата-изток, Южен поток и
Бургас-Александрополис), на площадки за позициониране на полу-потопяеми и
фиксирани (jsck-up) сондажни платформи, за закотвяне на плаващ док, за
драгиране и удълбочаване на плавателни канали и др.

7. В процес на изграждане е първата база данни по морска геология и геофизика
основаваща се на новополучени данни и събраната архивна информация от
началото на морските геоложки и геофизични изследвания провеждани от
Института по океанология, тяхната качествена оценка и структурирането им.
(Проект №3 „Geo-Seas”, 7РП на ЕС дог.238952; Проект №8 „EUROSEISMIC- NAS”,
5РП на ЕС дог. EVK1-CT-2001-20002; EMODNet-Geology-2; EMODNet-Bathymetry и
др.)

Към момента това са около 4200 геоложки станции (подробно литоложко описание),
повече от 3500 аналитични данни, около 15000 линейни километра едно-канални
сеизмични проучвания, над 2000 кв. км. сонарни мозайки, повече от 4000 кв. км. цифрови
модели на релефа на дъното построени по данни от многолъчеви сонарни системи.
Основният принос за института, и науката в българия като цяло е, че се бъдат събрани,
качественно оценени, структурирани и архивирани всички данни от началото на
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морските геоложки и геофизични изследвания провеждани от Института по океанология
(самостоятелно и в сътрудничество с наши и чуждестранни институти) и цялата
налична информация ще бъде качественно оценена и въведена в бази данни, която
перманентно ще се обогатява и надгражда. Базите данни, по разаботени единни
процедури и стандарти, ще бъдат въведени в обща, европейска база данни за обмен на
морски геоложки и геофизични данни, което ще улесни намирането, достъпа и
предоставянето на данни от различни геоложки служби и научни институти в Европа до
крайни ползватели.

24.04.2018 г. Подпис:

гр. Варна
/доц. д-р инж. Любомир Димитров/


