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Проф. дгн Тодор Маринов навърши 80 години

Професор дгн Тодор Маринов е роден на 20 юли 1935 г. в 
с. Гюргич, Монтанско. Избира трудния път на геолога-из-
следовател. През 1965 г. завършва Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“, специалност „Геология“ и 
същата година започва работа като геолог към Дирекция 
„Геоложки проучвания“ – НИППИЕС Енергопроект, 
София.

През 1972 г. защитава успешно докторската си дисер-
тация на тема: „Тектоника на северния дял на Барутин-
Буйновската подутина“ и е избран за асистент в Минно-
геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. През 1973 г. 
е утвърден за старши асистент, а през 1974 г. – за главен 
асистент. Богатият геоложки опит и научната му подготов-
ка го утвърждават като елитен преподавател. През 1983 г. 
Тодор Маринов става доцент в катедра „Минералогия и 
петрография“, а от 1990 г. в продължение на 10 години е 
неин ръководител. За периода 1987–1989 г. е заместник-
декан по учебната работа, а от 1992 до 1997 г. е декан 
на Геологопроучвателния факултет на МГУ „Св. Иван 
Рилски“. През 1993 г. защитава докторска дисертация на 
тема: „Петроложка характеристика на алкалния магма-
тизъм и метасоматизъм в ядката на Берковския антикли-
норий“ и придобива научната степен „доктор на геологиче-
ските науки“, а през 1994 г. е избран за професор.

По време на своята дългогодишна преподавателска 
дейност той обучи стотици студенти, които днес се реа-
лизират успешно в геоложката, производствената и науч-
ноизследователската дейност. Лекционните му курсове 
по „Петрография“ и „Петрология на магмените и мета-
морфните скали“ отразяват съвременните достижения на 
науката и се слушат с интерес. На студентите-магистри 
от специалност „Приложна минералогия“ проф. Маринов 
води дисциплините „Магматизъм и магматични процеси“ 
и „Метаморфизъм и метаморфни процеси“.

Издава учебник „Петрография“, който е настолна 
книга при обучението на студентите. Съавтор е на учеб-
ник „Минералогия и петрография“, издаден през 1984 г. 
и преиздаден през 1995 г. и на „Ръководство за учебни 
практики по минералогия и петрография“ (2001 и 2007 г.). 
Съавтор е на монографията „Южно-Черноморский пояс 
и его металлогения“, издадена в Москва през 1985 г. и на 
„Методически изисквания за провеждане на геоложко 
картиране в страната в М 1:25 000“.

Проф. дгн Тодор Маринов е автор на над 80 научни 
публикации и участва в разработването на 70 геоложки 
доклада. Работи непрекъснато като научен консултант и 
експерт. Ръководил е научната дейност на студенти, дип-
ломанти и специализанти и е оказал методична помощ и 
консултации на сътрудници от НИПИ, ДФ „Редки метали“ 
и ИППД „Н. Пушкаров“.

Научноизследователската дейност на проф. Маринов е 
насочена към петроструктурни изследвания на магмени и 

метаморфни скали в Западните Родопи, алкалния магмати-
зъм и метасоматизъм в Западна Стара планина и тяхната 
металогенна специализация, геологията и горнокредния 
магматизъм в Средногорието, разчленяване на вулканоген-
ния комплекс с отделяне на магмени серии и формации, па-
леореконструкции на вулкански апарати, интердисципли-
нарни изследвания в областта на геоархеологията, свър-
зани с изучаване на петрофизичните свойства на скалите, 
използвани за изработка на скулптури и различни обредни 
детайли. Голяма част от разработените от него научноиз-
следователски теми са намерили приложение в практика-
та. Участва активно в регионални и международни научни 
конференции и конгреси. 

За периода 1994–1996 г. е заместник-председател на 
Българското геологическо дружество. Бил е член на Ко-
мисията при ВАК и дълги години е член на Спе циализи-
рания научен съвет при ВАК.

Професор Тодор Маринов е авторитетен и уважаван 
български геолог, преподавател и учен. Колективът на 
катедра „Минералогия и петрография“ честити 80-годиш-
ния му юбилей и му пожелава здраве, бодрост и лично 
щастие! 

Честит юбилей!

Катедра „Минералогия и петрография“


