
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 

ВИХРЕН-2021: “Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“

Основна научна област:

Науки за Земята

№ на договор:

КП-06-ДВ-6

Начална дата на проекта и срок на договора:

Начална дата: 01.02.2022
Срок: 60 месеца

Заглавие на проекта: 

ElimetraOilGen:

Елементен и изотопен трансфер на метали при генериране на нефт

Базова организация: 

Геологически институт при Българската академия на науките (ГИ-БАН)

Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Д-р. Светослав Георгиев

Общ размер на договореното финансиране:

1,049,950

1



Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Основната цел на предложения проект е да се установят нови геохимични параметри 
обвързващи седиментни скали богати на органика (СБО) с нефтените продукти 
произлязли от тях.
Класическите методи за корелация основани на органична геохимия страдат от известни
геоложки ограничения. Настоящия проект предлага нетрадиционен подход, който е 
фокусиран върху нови неорганични методи. Работната ни хипотеза е, че елементните 
съотношения и изотопният почерк на множество елементи-следи остават непроменени 
при нефтогенериране. Екипът ни от млади и опитни учени ще тества тази хипотеза, 
изследвайки генетично свързани двойки от нефт-нефтогенерираща скала и поставяйки 
си три основни задачи: 1. Характеризиране на металното съдържание на нефт в 
геоложки контекст; 2. Идентификация на метални съотношения, които обвързват нефта с
генериращата скала; и 3. Разработка на нови изотопни методи за корелация на нефта с 
генериращата скала.
Планът за изпълнение на набелязаните цели започва с обобщаване на наличните данни, 
теренна работа и допълнително опробване. Анализ на металното съдържание в 
седименти, нефт и нефтени фракции ще се извърши в базовата организация с налична 
апаратура. Изотопни анализи на внимателно подбрани елементи-следи  като Hg, Cd, Os, 
Se, Zn, Fe, Cr, Cu, Tl, V, и Ni ще бъдат направени в чужбина чрез научно коопериране. 
Резултатите от проекта ще бъдат представени в множество публикации, научни 
конференции и семинари. 
Това изследване ще подобри фундаменталното разбиране за геохимичните резервоари 
и процеси и за формирането на нефтени системи. Металите в СБО ще даде информация 
за източниците и процесите които са действали по време на отлагането на скалите. В по-
широк интердисциплинарен смисъл, данните и методите разработени в научния проект 
биха могли да допринесат за проследяване на нефтени замърсявания, както и за 
подобрения в рафинирането на нефта. Проектът ще развие научния потенциал на 
младите изследователи, на целия екип, и на базовата организация в България.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Геологически институт при Българската академия на науките (ГИ-БАН)

Ръководител на научния колектив

Д-р Светослав Георгиев

Участници:

Останалите членове на екипа ще бъдат определени след началото на 
проекта.

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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