
С П И С Ъ К 
на Почетните членове на Българското  

геологическо дружество 

 

2019 

Доцент д-р Евгения Димитрова Тарасова – Институт по минералогия и кристалография 

„Акад. Иван Костов“, БАН 

Избрана за почетен член на Българското Геологическо Дружество за принос в развитието 

на дружеството и неговите международни връзки, като дългогодишен член на 

Управителния съвет на БГД и негов Председател (2016–2019 г.), и за професионални 

приноси в областта на минералогията и геологията в България. 

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2020, год. 81, кн. 1. 

 

2017 г. 

Доцент Йоцо Янков Янев – Геологически институт „Стр. Димитров“, БАН 

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за значим принос в 

издаването и издигането на престижа на изданията на БГД, като техен дългогодишен 

Главен редактор и за професионални приноси в областта на петрологията и регионалната 

геология. 

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2017, год. 78, кн. 1–3, с. 173.  

 

2015 г. 

Академик проф. дгн Иван Стефанов Загорчев – Геологически институт „Стр. 

Димитров“, БАН  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за значим принос в 

развитието на геологията. Научните му постижения са в областта на регионалната 

геология, геотектониката и структурната геология, стратиграфията на Докамбрия, Мезозоя 

и Неозоя, петрологията и радиогеохронологията на метаморфни и магмени комплекси и 

геоложкото картиране. 

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2015, год. 76, кн. 2–3, с. 149.  

 

2014 г.  

Проф. д-р Радослав Александров Наков – Геологически институт „Стр. Димитров“, 

БАН  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за значим принос в 

развитието на дружеството, като дългогодишен член на Управителния съвет на БГД и 

негов Председател (2009–2013 г.).  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2014, год. 75, кн. 1–3, с. 168.  



2011 г.  

Проф. дгн Платон Василев Чумаченко – Геологически институт „Стр. Димитров“, БАН  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за значимите му научни 

приноси при таксономното, биостратиграфско и палеоеколожко изучаване на юрските 

брахиоподни съобщества в България на Балканския полуостров и Северна Африка, за 

приносите му в юрската стратиграфия и регионалната геология на Юрската система, 

цялостната му организационна дейност и всеотдайност за развитието на дружеството, като 

дългогодишен член на Управителния съвет на БГД, а по-късно и като редови член, както и 

по повод навършването на кръгла годишнина.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2011, год. 72, кн. 1–3, с. 171–173.  

Доц. д-р Страшимир Борисов Страшимиров – Минно-геоложки Университет „Св. 

Иван Рилски“ 

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за научните му приноси 

за изучаване на рудните находища у нас, техния минерален състав, преподавателската му 

дейност, за подготовката на няколко поколения специалисти, както и организационната му 

дейност за развитие на БГД като председател (2005–2009 г.) и по повод навършването на 

кръгла годишнина.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2011, год. 72, кн. 1–3, с. 171–173.  

 

Проф. Бъррел Кларк Бърчфийл – Масачузетски Технологичен Институт, САЩ  

Избран за почетен член на БГД за значимите му приноси към развитието на тектониката на 

континентите в теоретичен и регионален аспект, приносът му към развитието на 

регионалните тектонски познания на Балканите, България и Източното Средиземноморие 

и участието му в редколегията на Списанието на Българското геологическо дружество.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2011, год. 72, кн. 1–3, с. 171–173.  

 

2008 г. 

Доц. д-р Веселин Василев Ковачев – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ 

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за особени заслуги в 

ръководството на дружеството като председател на БГД (2001–2005 г.), за цялостната му 

дейност в областта на геологията на рудните находища и преподавателската му дейност за 

подготовката на няколко поколения специалисти. 

http://bgd.bg/MEMBERS/Pocheten_chlen_2008.pdf 

2005 г.  

Акад. проф. дгмн Тодор Георгиев Николов – Действителен член (академик) на 

Българската Академия на Науките  

Избран за почетен член на БГД на Юбилейното честване „80 години Българското 

Геологическо Дружество“ за значимите му приноси като учен и дългогодишен 

преподавател в областта на палеонтологията и стратиграфията, теорията на еволюцията, 



регионалната геология на България, палеогеографията и палеоклиматологията на 

българските земи и Източното Средиземноморие през геоложкото минало.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2005, год. 66, кн. 1–3, с. 5.  

 

Проф. дгн Мария Желязкова-Панайотова – Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“ 

Избрана за почетен член на Българското Геологическо Дружество за заслугите ѝ като учен 

и педагог в областта на рудните и нерудни полезни изкопаеми и геохимията на 

находищата на минерални суровини, научните ѝ приноси при изследването на 

ултрабазитите в България и организационната ѝ дейност като дългогодишен председател 

на БГД (1979–1985 г.).  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2005, год. 66, кн. 1–3, с. 191.  

Ст.н.с. д-р Иван Монахов – Комитет по геология и минерални ресурси  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за значимите му приноси 

в нефтената геология на България, при участието му в откриването, проучването и 

въвеждането в експлоатация на големите находища на въглеводороди в Мизийската 

платформа и за активната му дейност като председател и подпредседател на БГД (1968–

1974 г.).  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2005, год. 66, кн. 1–3, с. 191.  

 

Ст.н.с. д-р Михаил Стайков  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за активната му 

организационна дейност като председател на БГД (1988–1992 г.).  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2005, год. 66, кн. 1–3, с. 191.  

 

2004 г.  

Чл.-кор. ст.н.с. I ст. дгн Христо Дабовски – Геологически институт „Стр. Димитров“, 

БАН  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за значимите му приноси 

в областта на структурната геология, геотектониката, регионалната геология и геоложкото 

картиране в България, като основоположник на микроструктурния и структурния анализ 

на магмени скали у нас, за активната му организационна дейност като председател на БГД 

(1998–2001 г.) и за цялостната му научна и обществена дейност в България и в чужбина.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2010, год. 71, кн. 1–3, с. 169–170.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2004, год. 65, кн. 1–3, с. 203.  

 

Ст.н.с. II ст. д-р Никола Генчев Зидаров – Институт по минералогия и кристалография 

„Акад. Иван Костов“, БАН  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за активната му 

организационна дейност като председател на БГД (1989–1996 г.) и за цялостната му научна 

дейност.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2004, год. 65, кн.1–3, с. 203.  



Илия Делев (1921–2012)  

Минералог-колекционер и дарител на минерали и гигантски кристали, доктор хонорис 

кауза на МГУ „Св. Иван Рилски“. Животът му е посветен на опазването и 

популяризирането на гигантските кристали, както и на редките минерали, като част от 

световното природно наследство. С дарението на колекцията му от гигантски кристали 

през 1987 г. в София е открит Националният музей „Земята и хората“.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 2004, год. 65, кн.1–3, с. 203.  

 

1997 г.  

Проф. д-р Вернер Шван (1917–2002) – Университет Ерланген-Нюрнберг (Германия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество по 

предложение на акад. Е. Бончев по повод на неговия 80 годишен юбилей и като признание 

за значимите му приноси в развитието на световната геотектоника и геодинамика.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1997, год. 58, кн. 1–3, c. 66.  

 

Проф. Бернар Пейбернес – Университет „Пол Сабатие“ – Тулуза, Франция  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество, в 

качеството му на авторитетен френски учен в областта на палеонтологията с 

стратиграфията и приятел на България, със значими приноси за развитието на съвместните 

научни изследвания между френски и български учени.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1997, год. 58, кн. 1–3, c. 133–134.  

 

 

1984 г.  

Проф. д-р Александър Петрович Соловов (1908–1993) – Московски Държавен 

Университет „М. В. Ломоносов“ (Русия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

заслугите му към развитието на минерално-суровинната база в България и обучението на 

български специалисти и аспиранти. Световно признат специалист в теорията и 

практиката на геохимичните методи за търсене на полезни изкопаеми, основоположник на 

физико-математичните модели на вторичните ореоли и създател на класификацията на 

вторичните ореоли на разсейване.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1984, год. 45, кн. 3, c. 371  

 

Д-р Георгий Алексеевич Кремчуков  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

заслугите му в развитието на уранодобива в България – участник при геолого-

проучвателните работи на урановите находища Готен и Сеславци.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1984, год. 45, кн. 3, c. 371.  

 



Проф. д-р Слободан Янкович (1925–2002) – Сръбска Академия на Науките и 

Изкуствата  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

заслугите му в развитието на учението за генезиса на полезните изкопаеми и за приносите 

му в областта на металогенията.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1984, год. 45, кн. 3, c. 371.  

 

Акад. Фьодор Василиевич Чухров (1908–1988) – Московски геологопроучвателен 

институт при Руската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество по 

предложение на секция „Минералогия“, като световен авторитет в областта на 

минералогията на рудните находища и рудообразувателните процеси.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1984, год. 45, кн. 3, c. 371.  

 

Проф. Ичиро Сунагава (1924–2012) – Геоложка служба на Япония, Университет Тохоку  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество по 

предложение на секция „Минералогия“, като световен авторитет в областта на кристалния 

растеж и морфология на кристалите.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1984, год. 45, кн. 3, c. 371.  

 

1982 г.  

Проф. Петко Д. Мандев (1914–1996) – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ 

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество, като една от най-ярките 

фигури в геоложкия живот на България. Дългогодишен преподавател със значими приноси 

за развитието на българската нефтена и въглищна геология, както при подготовката на 

геоложки кадри, така и с ползотворната си научна дейност. Дългогодишен председател на 

БГД (1966–1970 г. и 1975–1979 г.) със заслуги за издигането на авторитета на дружеството 

и неговото списание.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1982, год. 43, кн. 3, c. 316, 317.  

 

Проф. Мариан Кшьоншкевич (Полша) (1906–1981) – Институт по геологически науки, 

Ягелонски Университет, Краков (Полша)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество като 

създател и дългогодишен ръководител на един от водещите световни центрове по 

седиментология на турбидитните седименти т. нар. „Полска школа”. Виден карпатски 

геолог с голяма ерудиция, определила изключително широките му научни интереси в 

областта на стратиграфията, тектониката и седиментологията, изтъкнат педагог и автор на 

университетски учебници, любим научен ръководител на студенти-дипломанти, асистенти 

и докторанти.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1982, год. 43, кн. 1, c. 115.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1982, год. 43, кн. 3, c. 316, 317.  

 



Акад. Николай Василиевич Белов (1891–1982) – Институт по кристалография при 

Руската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество като 

изтъкнат руски учен основоположник на структурната кристалография, с приноси в 

теорията на най-плътната опаковка на кристалите, кристалохимията на силикатите и 

закономерностите в морфотропията на хомологичните редове полупроводници-метали.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1982, год. 43, кн. 3, c. 316, 317.  

Чл.-кор. проф. Николай Брониславович Вассоевич (1902–1981) – Московски Държавен 

Университет „М. В. Ломоносов“ (Русия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество като 

изтъкнат руски геолог-геохимик в областта на изкопаемите горива.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1982, год. 43, кн. 3, c. 316, 317.  

 

Проф. д-р Роман Фьодорович Геккер (1900–1991) – Лаборатория по палеоекология на 

морските фауни, Палеонтологически институт при Руската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

значимите му приноси за развитието на световната палеоекология.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1982, год. 43, кн. 2, c. 217, 218.  

 

Акад. Георгий Александрович Твалчрелидзе (1915–1991) – Грузинска Академия на 

Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

приносите му в геологията на рудните находища и регионалната металогения на Кавказ и 

Средиземноморския металогенен пояс.  

В-к „Хемус“ – изд. На Бълг. Геол. д-во, бр. 17 и 18, 11.07.1983 г.  

 

Акад. Йозеф Фюльоп (1927–1994) –Университет „Лоранд Йотвош“ Будапеща (Унгария)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

заслугите му за развитието на КБГА и приносите му в областта на регионалната геология 

на Карпато-Балканския ороген.  

В-к „Хемус“ – изд. на Бълг. Геол. д-во, бр. 17 и 18, 11.07.1983 г.  

 

Проф. Сонгю Л. Гьокчен (1938–1992)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество, виден 

турски геолог с приноси в стратиграфията на късно ценозойските седиментни 

последователности в Средиземноморския регион.  

В-к „Хемус“ – изд. на Бълг. Геол. д-во, бр. 17 и 18, 11.07.1983 г.  

 

 

 

 



Доц. д-р Жеана Йонеску (Румъния) – Румънска Академия на Науките  

Избрана за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

приносите ѝ в областта на кристалооптиката, кристалографията и минералогията на 

глинестите минерали.  

В-к „Хемус“ – изд. на Бълг. Геол. д-во, бр. 17 и 18, 11.07.1983 г.  

 

1980 г.  

Проф. Александър А. Бакиров (1908–1986) – Московски институт по нефтохимична и 

газова промишленост „Акад. И. М. Губкин“ (Русия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество по 

предложение на Секция по геофизика към БГД, за заслугите му като инициатор за 

развитието на геофизиката в нефтената и газовата промишленост и откриването на нови 

нефтени и газови находища в Централна Азия.  

Сп. Бълг. Геол. д-во, 1980, год. 41, кн. 3, c. 322–323.  

 

1979 г.  

Акад. проф. Евгений Константинович Лазаренко (1912–1979) – Институт по 

геологически науки, Руска Академия на Науките (Русия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество с 

признание към неговите заслуги за развитието на КБГА и от уважение към неговото 

научно дело в сферата на минералогията и кристалографията.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1979, 40, кн. 2, стр. 210.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1980, 41, кн. 3, стр. 322–323.  

 

1978 г. 

Проф. Пиер Ра (1921–2010) – Бургундски университет – Дижон, Франция 

Дългогодишен президент на Националния комитет по стратиграфия на Франция, 

президент на Френското геоложко дружество (1979 г.) и директор на Департамента по 

науки за Земята в Дижонския университет. Допринесъл много за сближаването и 

съвместното сътрудничество между българските и френските палеонтолози - специалисти 

по стратиграфия на долнокредната серия. През 1968 г. е приет за чуждестранен член на 

БГД, а на 27.11.1978 г. ОС на БГД го избира единодушно за почетен член на дружеството. 

Николов, Т. 2016. Щрихи по житейската пътека. Издателство на БАН „Проф. Марин 

Дринов“, София, с. 51. 

 

Проф. Мишел Дюран Делга (1923–2012) – Университет „Пол Сабатие“ – Тулуза, 

Франция 

Виден френски геолог, специалист по геологията на Южна Франция и Северна Африка, 

световен авторитет по геология на Медитеранската област, работил дълги години 



съвместно с български геолози по проблеми на стратиграфията на долнокредната серия у 

нас. Президент на Френското геоложко дружество (1975 г.) и член-кореспондент на 

Френската академия на науките. Избран единодушно за почетен член на БГД на Общото 

събрание на Дружеството на 27.11.1978 г. 

Николов, Т. 2016. Щрихи по житейската пътека. Издателство на БАН „Проф. Марин 

Дринов“, София, с. 60. 

 

1977 г.  

Проф. дгмн Дмитрий Леонидович Степанов (1907–2004) – Санкт-Петербургски 

Държавен Университет (Русия)  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за особени заслуги за 

развитието на българската биостратиграфия и нефтена геология. Автор на първия учебник 

по Биостратиграфия в Русия (1958 г.), световен авторитет по стратиграфия на Карбонската 

и Пермската Система, ръководител на проекта „Пермо-триаският етап от геоложката 

еволюция” от МПГК.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1977, 38, кн. 3, стр. 334.  

Акад. Георгий Самсонович Дзоценидзе (1910–1976) – Действителен член (академик) на 

Грузинската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

приносите му за развитието на българската геология и укрепването на връзките между 

българските и съветски геолози, един от основоположниците на съвременното разбиране 

за генезиса на вулганогенно-седиментните скални комплекси, палеовулканологията и 

връзката на магматизма с тектонските процеси.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1977, 38, кн. 1, стр. 107.  

1976 г.  

Чл.-кор. Акад. Михаил Владимирович Муратов (1908–1982) – Московски геолого–

проучвателен институт при Руската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество с приноси 

в българската и световна геология върху структурата и еволюцията на Алпийския ороген, 

предложил ново тектонско райониране на България, главен редактор на „Тектонската 

карта на Европа М 1: 2 500 000“ (1964–1982) и консултант при съставянето на тектонската 

карта на България в мащаб М 1: 200 000.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

Акад. Александър Леонидович Яншин (1911–1999) – Институт по геология и 

геофизика при Руската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

заслугите му за развитието на българската геология, със значими приноси в тектониката, 

геоморфологията, стратиграфията и седиментната петрография.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  



Акад. Александър Вольдемарович Пейве (1909–1985) – Руска Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

заслугите му за развитието на българската геология, със значими приноси в тектониката и 

изучаването на океанската кора. Един от създателите на първата съвременна тектонска 

карта на Евразия.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

Акад. дгмн Владимир Степанович Соболев (1908–1982) – Институт по геология и 

геофизика, Сибирско отделение на Руската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

заслугите му за развитието на българската магмена и метаморфна петрология, с приноси в 

минералогията на силикатите, теоретичната петрология, петрологията на вулканитите и 

метаморфните скали, един от основоположниците при съставянето на съвременната схема 

на метаморфните фациеси.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

Акад. проф. Милан Лукович (1899–1972) – Рударско-геоложки факултет на 

Белградския Университет (Сърбия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

заслугите му за развитието на българската инженерна геология и геотехника.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6  

Проф. Карл Хуго Щрунц (1910–2006) – Берлински технологичен институт (Германия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за заслуги 

към българската минералогия, с приноси в систематиката и кристалохимичната 

класификация на минералите, един от основателите на Международната Минералогическа 

Асоциация.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

Акад. проф. д-р Паул Рамдор (1890–1985) – Минералого-петрографски институт на 

Университета в Хайделберг (Германия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

заслугите му за развитието на българската рудна минералогия, световен авторитет по 

микроскопията на рудните минерали.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн.1, стр. 6.  

Инж. П. Петров  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за активната му дейност 

в ръководството на дружеството и редколегията на Списанието на БГД.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

 

 



Акад. Иван Йосифов Буреш (1885–1980) – Действителен член (академик) на Българ-

ската Академия на Науките  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество като бележит български 

учен, основоположник на съвременната зоологията и ботаника в България. Ръководител на 

Царските природонаучни институти, които през 1947 г. стават част от Българската 

Академия на Науките и се създават Зоологическия институт, Институтът по ботаника и 

Геологическия институт.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

Акад. Еким Стефанов Бончев (1907–1992) – Действителен член (академик) на Бъл-

гарската Академия на Науките  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за големите му заслуги за 

развитието на геологията в България и активната му дейност в ръководството на 

дружеството и редколегията на Списанието на БГД. Дългогодишен преподавател в СУ 

"Св. Климент Охридски". Автор на първите обобщени трудове за геоложкия строеж на 

българските земи, със значими приноси върху регионалната геология, стратиграфията и 

главно върху тектониката на България. Участвал е в съставянето на първата геоложка 

карта на България в мащаб М 1:200 000 (1961 г.). Виден общественик и педагог.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

 

Акад. Йовчо Смилов Йовчев (1902–1990) – Действителен член (академик) на Бъл-

гарската Академия на Науките  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за активната му дейност 

в ръководството на дружеството и на редколегията на Списанието на БГД. Директор на 

Научноизследователския геоложки институт (1960-1966 г.) и председател на Националния 

комитет по геология през (1961-1969 г.).  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

 

Чл.-кор. проф. Боян Ганчев Каменов (1907–1979) – Минно-геоложки Университет „Св. 

Иван Рилски“ 

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за активната му дейност 

в ръководството на дружеството и на редколегията на Списанието на БГД. Първи ректор 

на Минно-геоложки Университет „Св. Иван Рилски“. Учен със значими приноси в 

геологията на България.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1980, 41, кн. 3, стр. 322–323.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

 

Проф. Живко Спасов Гълъбов (1908–1993) – Географски институт, БАН  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за активната му дейност 

в ръководството на дружеството и на редколегията на Списанието на БГД, със заслуги за 

развитието на главните академични центрове на географията в България, създател и 

дългогодишен ръководител на Географския институт при БАН, с приноси за българската 

геоморфология и физическа география.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  



Проф. Стефан Д. Бошев – Минно-геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ 

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за активната му дейност 

в ръководството на дружеството и на редколегията на Списанието на БГД. Първи 

ръководител на Геологопроучвателния факултет на МГУ.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

Проф. Георги К. Георгиев (1951–1974) – Минно-геоложки Университет „Св. Иван 

Рилски“ 

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за активната му дейност 

в ръководството на дружеството и на редколегията на Списанието на БГД. Основател и 

ръководител на Катедра „Минералогия и петрография“ в МГУ.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

Проф. Петър Паунов (1956–1967) – Минно-геоложки Университет „Св. Иван Рилски“ 

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за активната му дейност 

в ръководството на дружеството и на редколегията на Списанието на БГД. Основател и 

ръководител на Катедра „Физика“ в МГУ и основоположник на проучвателната геофизика 

в България.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

1971 г.  

Акад. проф. Иван Костов Николов (1913–2004) – Действителен член (академик) на 

Българската Академия на Науките  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за изключителните му 

приноси в българската и световна минералогия, активното му участие в живота на 

дружеството като председател на БГД, председател на Секцията по минералогия, геохимия 

и полезни изкопаеми на БГД и член на редколегията на Списанието на БГД.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1971, 32, кн. 3, стр. 379  

Акад. Иван Георгиевич Магакьян (1914–1982) – действителен член (академик) на 

Арменската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

приносите му в геологията и геохимията на рудните находища и металогенията в 

България.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1971, 32, кн. 3, стр. 379.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1982, 43, кн. 3, стр. 316–317.  

1970 г.  

Проф. дгмн Александър Михайлович Овчинников – Руски Държавен Геолого-

проучвателен Университет „Серго Орджоникидзе“ (Русия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за заслуги 

към българската хидрогеология.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1970, 31, кн. 2, стр. 278.  



Инж. Христо Бакърджиев (1898–1969) – член и основател на БГД  

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за заслугите му при 

създаването и утвърждаването на дружеството, като обществено-полезна професионална 

организация и за приносите му в минното дело и геология на България.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1970, 31, кн. 1, стр. 132.  

 

1969 г.  

Чл.-кор. проф. д-р Васил Цанков (1905–1986) – Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“ 

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за приносите му като 

учен и преподавател в областта на палеонтологията и стратиграфията в България и 

активната му дейност в ръководството на дружеството и редколегията на Списанието на 

БГД.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1975, 36, кн. 2, стр. 208.  

Проф. д-р Любомир Динев (1911–1986) – Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“ 

Избран за почетен член на Българското Геологическо Дружество за приносите му в 

областта на спелеологията и геоморфологията в България и активната му дейност в 

ръководството и редколегията на Списанието на БГД.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1976, 37, кн. 1, стр. 6.  

 

1968 г.  

Проф. дгмн Георгий Павлович Барсанов (1907–1991 г.) – Музей по минералогия „А. Е. 

Ферсман“ на Руската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество, 

допринесъл за развитието на българската минералогия със своите трудове и с личното му 

участие в проучвания у нас.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356.  

Чл.-кор. Павел Михайлович Татаринов (1895–1976) – Всерусийски Научноизследо-

вателски Геологически институт „А. П. Карпинский“  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

приносите му в металогенията на България с неговите трудове, с участието му в първите 

проучвания на големите полиметални находища у нас и като преподавател на много 

български специалисти.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356.  

 

 



Акад. Дмитрий Сергеевич Коржинский (1899–1985) – Институт по експериментална 

минералогия на Руската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

приносите му в развитието на физико-химичната петрология в България. Под негово 

влияние и с помощта на възпитаниците на неговата школа у нас са въведени 

парагенетичния анализ и експерименталното моделиране при проучването на скарновите 

находища. Идеите му за гранитообразуването и връзката между метаморфизма и 

гранитовия магматизъм са отправно начало в работата на българските изследователи в 

областта на магматичната петрология.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356  

Акад. Николай Михайлович Страхов (1900–1978) – Геологически институт на Руската 

Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

заслугите му за развитието на българската седиментна петрология. Научните му трудове и 

особено теорията на литогенезата оказват огромно влияние и помощ при литоложките 

изследвания в България.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1980, 41, кн. 3, , стр. 322–323.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1979, 40, кн. 1, стр. 118.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356.  

Акад. Лео Шиович Давиташвили (1895–1977) – Институт по палеобиология на 

Грузинската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

цялостната му научна и научно педагогическа дейност. Световен авторитет в областта на 

палеонтологията и стратиграфията и теорията на еволюцията. Създава кадри в България, 

които доразвиват идеите му, участва в съвместни изследвания с български учени.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1978, 39, кн. 3, стр. 352.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356.  

Чл.-кор. дгмн Михаил Фьодорович Мирчинк (1901–1976) – Московски нефтен 

институт на Руската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество, 

допринесъл за развитието на българската нефтена и въглищна геология със своите трудове 

и с личното си участие в проучванията на нефтени и въглищни находища у нас.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356  

Чл.-кор. акад. Виктор Ефимович Хаин (1914–2009) – Руска Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество, 

допринесъл за развитието на българската нефтена геология, геотектоника и структурна 

геология със своите трудове и с личното си участие в геоложки проучвания в България.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356.  



Проф. дгмн Александър Кирилович Матвеев (1895–1991) – Московски Държавен 

Университет „М. В. Ломоносов“ (Русия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското геологическо дружество, 

допринесъл за развитието на българската въглищна геология със своите трудове и чрез 

личното си участие в проучванията на големите въглищните находища в България след 

края на Втората световна война.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1975, 36, кн. 3, стр. 323.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356.  

Акад. проф. дгмн Николай Иванович Плотников (1910–2001) – Федерално Държавно 

Унитарно Предприятие „Всерусийски научноизследователски институт по хидрогео-

логия и инженерна геология“ (Русия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

приносите му при извършването на детайлните хидрогеоложки и инженерно-геоложки 

проучвания в България след края на Втората световна война. Съвместно с М. Е. 

Альтовский разработват и въвеждат методиката на хидрогеоложките проучвания за 

нуждите на хидроенергийното и хидро-мелиоративното промишлено и гражданско 

строителство у нас.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356.  

Проф. дтн Михаил Евгеньевич Альтовский – Руски Държавен Геологопроучвателен 

Университет „Серго Орджоникидзе“ (Русия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

приносите му при извършването на детайлните хидрогеоложки проучвания и 

хидрогеоложкото картиране в България след края на Втората световна война. Съвместно с 

Н. А. Плотников разработват и въвеждат методиката на хидрогеоложките проучвания за 

нуждите на хидроенергийното и хидромелиоративното промишлено и гражданско 

строителство у нас.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356.  

Проф. Всеволод Владимирович Фединский (1908–1978) – Московски Държавен 

Университет „М. В. Ломоносов“ (Русия)  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество, 

допринесъл за развитието и успеха на българската геология със своите трудове и с личното 

си участие в геолого-геофизичните проучвания в България след края на Втората световна 

война.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356  

Акад. Владимир Иванович Смирнов (1910–1988) – Московски Геологопроучвателен 

институт при Руската Академия на Науките  

Избран за чуждестранен почетен член на Българското Геологическо Дружество за 

големите му заслуги към българската геология и изключителните му приноси в областта 

на теорията на рудообразуването.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1970, 31, кн. 2, стр. 279.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1968, 29, кн. 3, стр. 356.  



1966 г.  

Проф. Петър Николов Бакалов (1879–1964) – Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“ 

Основател, дългогодишен председател и почетен председател на Българското 

Геологическо Дружество (1948), със значими приноси като преподавател по 

палеонтология и като специалист в областта на палеонтологията на гръбначните животни.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1975, 36, кн. 1, стр. 93.  

Проф. Цоню Димитров Попов (1896–1985) – Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“ 

Избран за почетен председател на Българското Геологическо Дружество – като член на 

ръководството на дружеството, негов дългогодишен председател (1961–1966 г.) и член на 

редакционната колегия на Списанието на БГД, отдал цялата си енергия за разширяване и 

популяризиране на дейността на дружеството и обединяването на всички геолози в него.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1971, 32, кн. 3, стр. 378.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1966, 27, кн. 2, стр. 231.  

1942 г.  

Проф. д-р Стефан Бончев Иванов (1870–1947) – Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“ 

Основател и почетен председател на Българското Геологическо Дружество, избран на 

отчетното събрание на БГД на 21.1.1940 г., за заслугите му при създаването и 

утвърждаването на дружеството като доброволно сдружение с нестопанска цел, 

обединяващо гражданите България, които работят в областта на геологията, както и за 

научните му приноси, с които е свързано прохождането на геоложките науки у нас.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1947, 19–15.  

Сп. Бълг. геол. д-во, 1942, 13, стр. 199. 


