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In memoriam
Член-кореспондент проф. дгн Христо Николов Дабовски (1935–2019)

Чл.-кор. Христо Дабовски е роден на 10.12.1935 г. в
гр. София. Тук завършва средното си образование през
1953 г. През 1958 г. се дипломира по специалността
„Геология и проучване на полезни изкопаеми“ в Минногеоложкия институт (днес Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“), след което е назначен за геолог в групата за търсене и картиране към Управлението за геоложки
проучвания. Преминава през различни звена и от 1963 г. е
научен сътрудник III ст. в секция „Геология“ към Научноизследователския геоложки институт (НИГИ). През
1963 г. специализира структурна геология във Фрай
бергската 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 работи в Геологическия институт при БАН, където извървява пътя от научен сътрудник до професор (ст.н.с.
I ст.). Пенсионира се през 2009 г. Той е кандидат на геолого-минералогическите науки (1968 г.) и доктор на геологоминералогическите науки (1985 г.)
В периода 1969–1972 г. е ръководител на картировъчна
група към Геоложката служба на Гана, а през 1975 и 1976 г.
е директор на клона на Булгаргеомин в Нигерия. През
1989 г. е назначен за заместник-директор на Геологическия
институт, а в периода 1991–1995 г. е заместник-председател на Комитета по геология. През 2004 е избран за членкореспондент на БАН.
Професионалните интереси на Хр. Дабовски са в област
та на структурната геология, геотектониката, регионалната
геология, геоложкото картиране и картосъставянето, а в пос
ледните 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
една самостоятелна монография и 8 в съавторство, около 120 научни и около 30 научно-популярни статии. Тези
работи се отличават с ясен научен принос, смисленост и
синтетичност.
Хр. Дабовски беше търсен експерт в областта на геологията. Ръководил е редица задачи с национално значение като „Стратегия за развитието на геологопроучвател-

ната дейност и опазването на земните недра в Република
България до 2010 г.“ (МОСВ – 2000 г.). Бил е ръководител на работна група по проблеми на диверсификацията
на енергоизточниците към Съвета за национално развитие при Президентството (1997), на работна група към
Комитета по геология и минерални ресурси за разработване на проект за закон за подземните богатства (1993–1995)
и др. Бил е председател на Българското геологическо дружество (1998–2001 г.), чийто почетен член е от 2004 г., на
Специализирания научен съвет по геологически науки при
ВАК (2001–2008 г.) и на Научния съвет на Геологическия
институт при БАН. За своята цялостна дейност проф.
Дабовски е отличен с редица национални награди.
Чл.-кор. Дабовски е бил официален консултант на една
докторска работа и винаги отзивчив към всеки, който се е
обърнал към него за мнение, съвет и помощ. Той бе човек и
учен с висока ерудиция и непресъхващо научно вдъхновение и творчество, бистър и рационален ум и тънко чувство
за хумор.
Дълбок поклон пред паметта му!
Секция „Геотектоника и регионална геология”
Геологически институт при БАН
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