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Член-кореспондент Христо Николов Дабовски, почетен член на Българското
геологическо дружество на 75 години

Чл.-кор. Христо Дабовски е роден на 10.12.1935 г. в
гр. София. Завършва 20-то единно училище в София през
1953 г. Образование по геология получава през 1958 г. когато завършва Минно-геоложкия институт, понастоящем
Висш минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“�����
����
специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми“.
След завършване на висшето си образование е назначен за
геолог в групата за търсене и картиране към Управлението
за геоложки проучвания. Преминава през различни звена
и през 1963 г. е назначен в Научно-изследователския геоложки институт (НИГИ) като научен сътрудник III ст. към
секция „Геология“. През 1963 г. осъществява специализация по структурна геология във Фрайбергската Минна
Академия и Института по физика на Земята – Берлин.
Тази специализация дава силно отражение върху професионалното му развитие и работа – в следващите години
той публикува редица самостоятелни и колективни статии
върху строежа и петрологията на плутоните от Маришката
интрузивна зона и Средна гора. От 1967 г. Хр. Дабовски е
член на Геологическия институт при БАН, след сливането
на НИГИ с Геологическия институт и преминаването на
последния на двойно подчинение – към БАН и Комитета
по геология. През 1968 г. Хр. Дабовски придобива научната степен „кандидат на геолого-минералогическите науки“
(понастоящем „доктор“) след защита на дисертационен труд
на тема „Структурен анализ на плутоните от Маришката
неоинтрузивна зона“. От началото на 1968 г. по предложения на ръководителя на секция „Геотектоника“ акад. Еким
Бончев той е повишен в научен сътрудник I ст. Акад. Еким
Бончев го квалифицира като „...напълно оформен научен
работник, добре подготвен, трудолюбив, взискателен към
себе си. Той умее да работи самостоятелно, да анализира
и обобщава правилно.“ През периода 1969–1972 г. е ръководител на картировъчна група към Геоложката служба на
Гана, а по късно от 1975 до 1976 г. и Директор на клона на
Булгаргеомин в Нигерия. От 1980 г. след конкурс е назначен като старши научен сътрудник II ст. (доцент) към секция
„Геотектоника“ в Геологическия институт. През 1985 г. след
защита на дисертационен труд на тема „Пукнатинни ин
трузии в Средногорието: структурен анализ, математични
и лабораторни модели“ Хр. Дабовски придобива научната
степен „доктор на геолого-минералогическите науки“, пръв
сред своето поколение от блестящи тектоници в секция
„Геотектоника“ ръководена от акад. Е. Бончев. От средата
на 1989 г. е назначен за Зам.-директор на Геологическия
институт. В края на 1990 г. след конкурс е повишен в научното звание „старши научен сътрудник I ст.“ (професор).
През периода 1991–1995 г. е Зам.-председател на Комитета
по геология, като продължава да работи и по изследователската тематика на Геологическия институт. От началото на 1996 г. до своето пенсиониране в края на 2009 г.
работи в секция „Геотектоника и Регионална геология“ на
Геологическия институт. През 2004 е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Професионалните интереси на Хр. Дабовски са в област
та на структурната геология, геотектониката, регионалната
геология, геоложкото картиране и картосъставянето, а в
последните години и в компютърната графика; бази данни и географски информационни системи. Той е основоположник на микроструктурния и структурния анализ на
магмени скали у нас.
Научните публикации на чл.-кор. Дабовски включват
1 самостоятелна монография и 8 в съавторство, както и
около 120 статии и около 30 научно-популярни статии.
Този брой може да се стори малък за онези, които не
познават неговото научно творчество, но тези работи се
отличават с ясен научен принос, смисленост и синтетичност. Трудно е да се отличат най-добрите му работи (самостоятелно или в съавторство), но несъмнено тези върху
структурата на плутоните от Маришката интрузивна зона
и Средна гора, монографията „Пукнатинни интрузии в
Средногорието“ (1988), анализът върху плейтектонските
модели на Източното Средногорие (1991), изследванията
върху Странджа (1989), картата на Алпийския магматизъм
в България (1989), моделът за развитието на Източното
Средногорие (2001), монографията „Геология на България“
(2009) са сред най-цитираните негови работи.
Хр. Дабовски се отличава и като търсен експерт в област
та на геологията. Той е ръководил редица задачи с национално значение – като „Стратегия за развитието на геологопроучвателната дейност и опазването на земните недра в
Република България до 2010 г.���������������������������
“��������������������������
(МОСВ – 2000 г.); ръководител на работна група по проблеми на диверсификацията
на енергоизточниците към Съвета за национално развитие
при Президента (1997 г.); ръководител на работна група към
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Комитета по геология и минерални ресурси за разработване
на проект за „Закон за подземните богатства“ (1993–1995 г.)
и др. Бил е Председател на Специализирания научен съвет по
геологически науки при ВАК (2001–2008 г.). Понастоящем
е Председател на Научния съвет на Геологическия институт
към БАН. Бил е Председател на Българското геологическо
дружество (1998–2001 г.). За своята цялостна дейност Хр.
Дабовски е отличен с редица награди: Диплом за високи научни постижения за 2010 от Съюза на учените в България
за монографията „Геология на България“ том II; Почетен
член на Българското геологическо дружество (2004 г.);
Почетен член на НТС по минно дело, геология и металур-

гия (2001 г.); Награда за науките за Земята на БАН „Акад.
Георги Бончев“ (за 1988 и 1994 г.); Значка за отличие от
Президиума на БАН (1985 г.) и др.
Чл.-кор. Дабовски е бил официален консултант на една
докторска работа и неофициален консултант и съветник
на всеки, който се е обърнал към него за мнение, съвет и
помощ.
Честит юбилей уважаеми чл.-кор. Дабовски! Желаем
Ви много здраве, непресъхващо научно вдъхновение и
творчество, бистър и рационален ум и все така тънко чувство за хумор!
Управителен съвет на Българското
геологическо дружество
Секция „Геотектоника и Регионална геология“,
Геологически институт към БАН
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