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Abstract. Many Bulgarian geologists are or have been of Russian origin. 3 of them immigrated to Bulgaria before the First World 
War, 37 are descendants of 4 generations of White emigrants (first generation, 4; second, 26; third, 6 and forth, 1); 6 – of Bulgarian po-
litical emigrants and Russian women, and 27 Russian geologists came in Bulgaria with their Bulgarian husbands/wives and settled and 
worked to Bulgaria. Generally there were more than 73 geologists of Russian origin which worked and lived in Bulgaria. These geologists 
are authors of more than 750 articles in the different branches of the Bulgarian geology.
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Увод

Под „Български геолози от руски произход“ раз-
бираме геолозите и близките до тях професии като 
геофизици, палеонтолози и други специалисти от 
науките за земята, емигранти от Руската импе-
рия, от бившия СССР или от Руската федерация, 
независимо от поводите им за емигриране – поли-
тически, икономически или лични, както и техни-
те потомци, заселили се и работещи в България, а 
не командировани като специалисти или на вре-
менна работа. Oтделяме няколко групи емигран-
ти, дошли в България по различно време: 1) до 
Първата световна война; 2) между двете световни 
войни и техните потомци; 3) между 9.9.1944 г. и 
1953 г.; 4) от 1953 г. до днес. B отделните групи 
участниците са подредени по азбучен ред.

До Първата световна война

Тези специалисти са емигрирали по една или друга 
причина от царска Русия.

Порфирий Иванович Бахметьев (сн. 1) 
(26.2.1860, с. Лопуховка, Саратовска губерния 
– 14.10.1913, Москва), физик, биолог. От 1890 
до 1907 г. е бил професор в Софийския у-т „Св. 
Климент Охридски“. Тук, освен другото, е изуча-
вал земния магнетизъм и електрическите токове, 
колебанията в дълбочината на подпочвените води и 
тяхната връзка със земния магнетизъм; член-корес-
пондент на БАН (1898) и академик (1900). През 1913 
г. временно е преподавал в Университета в Москва, 
където починал. Автор на повече от 200 труда.

Александр Александрович Мосолов (сн. 2, 3) 
(3.3.1854, Тамбовска губерния – 1.10.1939, София), 
дипломат, генерал-лейтенант от кавалерията. След 
Освобождението на България е бил първият кмет 
на София. Имал е да решава две основни задачи 
– отоплението и водоснабдяването на София. По 
време на разходки в околностите на Перник е по-
паднал на черни камъни, които се оказали въгли-
ща. По този начин е открил Пернишкия въглищен 
басейн и е разрешил проблема с отоплението на 
София. След Гражданската война е емигрирал и 
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от 1931 г. се е заселил в България, където е наме-
рил радушен прием и се е ползвал от пенсия като 
участник в Освобождението на България.

Николай Андреев Стоянов (сн. 4, 5) (1883, 
Гродно – 1968, София), ботаник и палеоботаник, 
професор (1930), член-кореспондент на БАН 
(1929) и академик (1938), научен секретар на БАН. 
Роден в българско емигрантско семейство. Като 
студент в Киевския у-т е осъден за революционна 
дейност и през 1909 г. е избягал в България. През 
1911 г. е завършил Софийския у-т „Св. Климент 
Охридски“. Изследвал е плиоценската и кватер-
нерна флора на България.

Между Първата и Втората  
световна война

В тази група се включват белоемигранти и техните 
потомци, които са поделени на подгрупи, според 
това от кое поколение имигранти произлизат. за 
наше съжаление в България не са се установили и 
не са работили изявени руски геолози-имигранти, 
каквито са отишли в Сърбия, Чехия или Франция.

Първо поколение белоемигранти,  
дошли с Бялата армия

Юрий Александрович Бендерев (сн. 6) (1912, 
Баку – 1954, София), минен инженер. След Граж-
данската война се озовава в България, където за-
вършва Софийската руска гимназия. По-късно се 
дипломира в Католическия у-т в Льовен, Белгия. 
В България работи предимно като минен инженер 
във въглищните мини Чумерна, а след 1945 г. и в 
Перник. Автор е на редица научни статии по хими-
ко-технологичната характиристика на въглищата 
от Пернишкия басейн. Той е един от първите шах-
матни теоретици у нас, майстор на спорта. И днес 
шахматният клуб в Перник носи неговото име. 
Починал е на 42 години на поста началник отдел за 
изследване на въглищата към Централния научен 
институт за промишлени и технологически изслед-
вания на горливите полезни изкопаеми. Неговият 
син, Александър Юревич Бендерев (емигрант 
второ поколение) също е минен инженер. 

Ростислав Сергеевич Берегов (сн. 7) 
(23.12.1908, Санкт Петербург – 13.6.1946, Севлие-
во), геолог. В 1920 г. завършва I-ви прогимназиа-
лен клас в Севастопол и като 12-годишен емигрира 
заедно със семейството си в България. В София за-
вършва Класическата гимназия. В 1925 г. постъпва 
в Природо-математическия факултет на Софийския 
у-т „Св. Климент Охридски“, където завършва през 
1931 г. През учебната 1931–1932 г. работи като учи-
тел в Софийската руска гимнази, а през 1932 г. по-
стъпва в Геологическия институт към Университета. 
Там работи 4 години и през 1933 г. публикува 

своя първи научен труд „Титонът в Юго-западна 
България“. През 1935 г. защитава докторска ди-
сертация на тема „Геология на западната част на 
Радомирско“. През 1936 г. постъпва в Минното от-
деление на Главната Дирекция на природните бо-
гатства, където след 10 години става началник на 
геоложките проучвания и геоложкото картиране. 
Р. Берегов прави изследвания в Пернишкия басейн, 
но доказва и перспективността на терциерните 
утайки в Бобовдолско. Изучава и перспективност-
та на горливите шисти в Брезнишко. Прави обоб-
щение на терциерните седименти в „Геологията на 
България“ (1946). Р. Берегов проучва и фундамен-
та на язовир „Росица“ (днес „Александър Стам-
болийски“), където при спасителни работи загива 
в един шурф в Севлиевско. Автор или съавтор е на 
17 научни статии.

Николай М. Виходцевски (сн. 8) (11.5.1912, 
Санкт Петербург – 1995, София), биолог. Роден 
в семейство на военен, през 1924 г. пристига в 
България. В София завършва средното си образова-
ние и висшето, естествена история в Софийския у-т 
„Св. Климент Охридски“. Работи като специалист 
в Националната биологическа станция във Варна, 
а по-късно преминава на работа в зоологическия 
институт на БАН. Неговият принос в геологията е 
събирането на геоложки колекции за нуждите на 
университета.

Андрей Алексеевич Янишевски (сн. 9) 
(20.2.1904, Одеса – 6.2.1949, София), геолог, до-
цент. Неговият баща, проф. А. Э. Янишевски е бил 
ръководител на катедрата по нервни болести към 
Софийския у-т „Св. Климент Охридски“. Андрей 
Янишевски постъпва в Университета, но поради 
трагичната смърт на неговата годеница заминава 
да продължи следването си в Нанси, Франция, къ-
дето завършва през 1934 г. Той приготвя доктор-
ска дисертация, в която лансира много нови идеи, 
които не са били посрещнати добре от утвърдени-
те вече български геолози. Предложено му е да ги 
отстрани от дисертацията си, но той не се съглася-
ва и така не успява да я защити. От 1939 до 1949 г.  
А. Янишевски работи в Главната Дирекция на при-
родните богатства като е един от основоположни-
ците на регионалната геология на Юз България, 
Странджа и Родопите. През 1948 г. е избран за 
секретар на БГД. заради слабото си зрение заги-
ва трагично в новопостроената Държавна поли-
техника, където е доцент и чете курс по полезни 
изкопаеми. 

Второ поколение – преки наследници  
на белоемигранти

Нина Барановска (1932, Сърбия), геолог. След 
влошаването на отношенията на СССР с Югославия 
през 1948 г. Титовският режим изгонва всички 
руски емигранти, които не са взели югославско 
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поданство. Семейството на Барановска идва в 
България, където Нина постъпва в Софийския у-т 
„Св. Климент Охридски“. Като геолог работи в 
Нефтената лаборатория в ГИ при БАН, а по-къс-
но и в Лабораторията по строителни материали в 
НИСИ, София.

Соня Барска (сн. 10) (1924, Перник – 2009, 
София), минералог. Нейните дядо и баба са се ева-
куирали с кораб от Русия. По пътя баба ѝ е умряла 
от холера, а дядо ѝ се е заселил в Перник, къде-
то баща ѝ се е оженил за българката Карамфила. 
Дъщеря им, в чест на баба ѝ, кръщават Соня. Тя 
завършва Софийския у-т „Св. Климент Охридски“ 
и дълго време е асистент по минералогия и криста-
лография. По-късно се премества в Минераложката 
лаборатория на Управление „Редки метали“, Бу-
хово. Автор е на 6 научни статии.

Ксения Димитриевна и Алексей Димитри
евич Бендереви. Баща им, Димитрий Алек сан-
дрович е роден в Талин, Естония през 1914 г. и е по-
чинал в София през 2009 г., а майка им, Елизавета 
Семьоновна е родена в с. Липяги, Самарска област 
и е починала в София през 2004 г. 

Алексей Димитриевич Бендерев (сн. 11) 
(30.7.1954, София), хидрогеолог, професор, д-р. 
завършва Минно-геоложкия у-т „Св. Иван Рилски“ 
през 1979 г., специалност „Хидрогеология и ин-
женерна геология“. В периода 1979–1983 г. е ас-
пирант в МГУ; от 1983–1994 г. е научен сътруд-
ник, от 1995 г. – доцент, а от 2012 е професор в 
ГИ при БАН; от 2004 г. е ръководител на секция 
„Хидрогеология“. През 1990 г. защищава доктор-
ска дисертация на тема „Карст и карстовите води 
в Понор планина“ в същия институт. занимава се 
с регионална хидрогеология, хидрогеология на 
карста, термални води и охрана на околната среда. 
Член е на Международната асоциация на хидрогео-
лозите, редактор в Геолошки анали Балканскога 
полуострова, Белград. Автор или съавтор на по-
вече от 80 научни публикации, публикувани в ре-
номирани български и международни геоложки и 
хидрогеоложки списания.

Ксения Димитриевна Бендерева (сн. 12) 
(12.7.1950, София), инженер-геолог. завършва 
Минно-геоложкия у-т „Св. Иван Рилски“, специ-
алност „Геология и проучване на полезни изко-
паеми“. Дълго време работи в групата за интер-
претации на сеизмичните данни и подготовката 
на паспорти на структурите за нефтено сондира-
не. Участва в подготовката на геоложките проек-
ти и доклади за площадките Новачене, Попово, 
Староселци, Д. Луковит, Крушовене, Бреница–
Писарово, Крива бара–Бутан, Мизия, Гостиля, 
Новачене, Севлиево, Селановци, Галово, Търнава, 
Бяла Слатина, Кнежа, Ботевград, Белене и др. Тя е 
съавтор на много регионални разработки и на по-
вече от 20 научни статии. От 2011 г. е пенсионер.

Александра Александровна Гаврилиус  
(1930, София), геолог. завършва Софийския у-т 

„Св. Кли   мент Охридски“ през 1954 г. Работи в от-
дел „Нерудни полезни изкопаеми“ на КГ. Омъжена 
е за българин, но запазва бащината си фамилия. 

Надежда Андреевна Гноевая (сн. 13) 
(12.9.1929, Прилеп, Македония – 20.2.1994, Со-
фия). Геолог-седиментолог. Дядо ѝ, казашки ата-
ман, се е евакуирал с най-големия си син Андрей 
в гр. Прилеп, Югославия, но съпругата му е 
останала в Русия. След големи митарства най-
сетне Калинин ѝ разрешил да замине при съпру-
га си. Там им се раждат 3 сина и една дъщеря – 
Надежда. Тя постъпва в Геологическия институт 
на Белградския университет, но през 1948 г. и 
тяхното семейство е изгонено от Югославия. Надя 
продължава своето образование в Софийския у-т 
„Св. Климент Охридски“, а брат ѝ Юрий – в ба-
летната трупа на Ф. Лобанов. Надежда се омъжва 
за проф. Боян Алексиев. Тя става специалист по 
изучаване на минерало-петрографските особено-
сти на седиментните скали в България. Изследва 
горнокредните сидеритови конкреции от рудник 
Шешкинград, Сливенско. Има голям принос при 
изучаването на каолиновите седименти, псамит-
ните скали и конкреции от Добруджанския въг-
лищенски басейн, като със своите изследвания 
спомага за корелирането на отделните пластове и 
изучаването на тяхната литофациална характерис-
тика. Публикува изследванията си върху конгло-
мератите, преминати от сондаж Р-3 Ветрино, както 
и литологията на юрските седименти от дълбоки-
те сондажи в Търговищенско. Особено значим е 
приносът ѝ в изучаването на триаските седимен-
ти от Сз България и от дълбоките сондажи в СИ 
България. Автор или съавтор на повече от 20 на-
учни статии.

Зоя Дмитриевна Голышева (сн. 14) (17.3.1931, 
Севлиево), геолог. Баща ѝ, донски казак, се е ус-
тановил след Гражданската война в Севлиево, къ-
дето се е оженил за българка. През 1956 г. з. Д. 
Голышева завършва Софийския у-т „Св. Климент 
Охридски“. Работи като рудничен геолог в мина 
Чумерна (Балканбас), а през 1967–1968 г. като гео-
лог на рудник Говежда, Монтанско.

Александр Степанович Гурин (1937, София), 
геолог, завършил Софийския у-т „Св. Климент 
Охридски“ в 1963 г. Работи в Транспроект, където 
проучва трасетата на ж.п. линиите, включая и тра-
сето, което ще свързва София със Скопие. 

Kняз Светослав Николаевич Докучаев (сн. 
15) (13.11.1933, София), геолог-геохимик. Баща 
му, княз Николай Георгиевич е роден в Кисловодск 
(1.3.1901), но е израснал в Баку. След Гражданската 
война, заедно с брат си, на 16 години пристига в 
България през лагера в Галиполи. завършва меди-
цина в Софийския у-т „Св. Климент Охридски“. 
Женен за Р. С. Карамишева, медицинска сестра. 
Синът им, Светослав работи като подземен колек-
тор в рудник Долна Петровица, I-во рудоуправ-
ление Бориева, Маданско, след което постъпва в 
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Софийския у-т „Св. Климент Охридски“. След 
завършването му през 1959 г. работи в рудник 
Момчил юнак, по-късно в рудник Конски дол, а 
след това в Лакпром, отговарящ за качеството на 
постъпващия варовик за производството на кар-
бид. Два пъти, през 1963–1968 и 1974–1976 г. ра-
боти в Алжир, където се проявява като добър гео-
лог и административен ръководител. По-късно по-
стъпва като завеждаш Информационната служба 
в НИПРОРУДА, София. От 1993 г. е пенсионер. 
Има публикации по информатика в геологията. 
Съпругата му, Лиляна ТрифоноваДокучаева 
(сн. 16) (1936, София), геолог-геохимик, завърш-
ва Софийския у-т „Св. Климент Охридски“ през 
1959 г. След това работи в рудниците Лъки и 
Бориева, а по-късно в Информационната служба 
на Минно-геоложкия у-т „Св. Иван Рилски“.

Глеб Задорожни (1936, София), геофизик от 
Предприятие за геофизични проучвания и геолож-
ко картиране към КГ.

Игор Александрович Климов (сн. 17) 
(10.12.1953, Разлог), геолог-геохимик. Неговият 
дядо, Александр Дмитриевич Климов е роден през 
1899 г. в Пятигорск и след дълги митарства е прис-
тигнал в Разлог, където се е оженил за емигрантка-
та Олга Михайлова. Те са имали син Валентин и 
дъщеря Ирина. Нейният син, Игор, завършва Со-
фийския у-т „Св. Климент Охридски“ през 1979 г. 
Той работи в ПГП на ГК, в отдела „Геология и гео-
физика“, в Института по приложна минералогия и 
в Националния музей „земята и хората“ предимно 
като картировач. занимава се и с оценъчни работи 
в различен мащаб – за руди, облицовачни скални 
материали и др. Освен в България (Рила, западните 
и Източни Родопи, Пирин, Славянка, Беласица, 
Огражден и др.) работи в Монголия и Македония. 
Автор и съавтор на 4 публикации. Съпругата му, 
Радка Климова (1960) е геолог, работи като ком-
пютърен специалист в НИИ „Геология и геофизи-
ка“, където разработва компютърни варианти на 
геоложките карти в М 1:50 000 в ArcGis среда. 

Анатолий Николаевич Корчаков (1.10.1942, 
Хасково), геолог. Баща му, Николай, заедно с по-
големия си брат, след Гражданската война са се 
установили в Хасково, където са се оженили за 

българки. Синът на Николай, Анатолий, завършва 
Софийския у-т „Св. Климент Охридски“ през 1968 г. 
и постъпва като геолог във Водпроект, където се 
занимава със сондажно проучване за вода в доли-
ната на р. Дунав между Русе и Силистра. 

Всеволод Мстиславович Курчатов (сн. 18) 
(05.8.1949, София), геолог-геохимик. Баща му, 
Мстислав Сергеевич е емигрирал със семейството 
си в България, където става химик, доктор на на-
уките, професор в ИОНХ при БАН. Той е от рода 
на известния съветски учен акад. Игор Курчатов, 
организатор и ръководител на научните изследва-
ния по изучаване на атома в СССР, като под него-
во ръководство е създаден и първият термоядрен 
реактор в Европа и първата термоядрена бомба. 
Майката на Всеволод също е била химик, доктор 
на науките, ст.н.с. в Центъра по хигиена. Всеволод 
завършва Софийския у-т „Св. Климент Охридски“ 
през 1975 г. През 1975–1976 г. работи като химик в 
Института по металознание и технологии на мета-
лите при БАН, след което провежда специализация 
в Софийския у-т „Св. Климент Охридски“ (1976–
1978), а от 1984 до 1997 г. е научен сътрудник към 
музея на Университета. От 1997 е гл. асистент към 
катедрата „Минералогия, петрография и полезни 
изкопаеми“. Автор и съавтор е на повече от 25 на-
учни и научно-популярни книги и статии.

Цветана (Светлана) Александровна Леон
тиева (9.5.1930, Враца), техник-геофизик. Баща 
ѝ е емигрирал от Одеса и е преминал по пътя 
Истанбул–Атина–Солун–Враца, където се е уста-
новил. Работил е в ж.п. ведомството и се е пенси-
онирал като началник на сточна гара Пазарджик. 
Цветана завършва колекторските курсове към 
КГ в Банкя, а по-късно и Минния техникум в 
Перник. Работи в ПГП на КГ, в отдела „Геология и 
Геофизика“, в Лабораторията по скална механика. 
Издала е книгата „Пазете природата“. Пяла е в хора 
при Клуба на съветските граждани в България.

Ирина Владимировна ЛисенкоЧехларова 
(сн. 19) (6.7.1938, София), геолог-геохимик. Баща 
ѝ, заедно с брат си, са били мобилизирани от учи-
лище в Доброволческата армия. Преминал е целия 
ужас на Гражданската война, като пред него е убит 
брат му близнак. През лагера Галиполи е попаднал 

Сн. 1 – Порфирий Бахметьев; сн. 2, 3 – Александр Мосолов; сн. 4, 5 – Николай Стоянов; сн. 6 – Юрий Бендерев;  
сн. 7 – Ростислав Берегов; сн. 8 – Николай Виходцевски; сн. 9 – Андрей Янишевски; сн. 10 – Соня Барска; сн. 11 – Алексей 
Бендерев; сн. 12 – Ксения Бендерева; сн. 13 – Надежда Гноевая; сн. 14 – зоя Голышева; сн. 15 – Светослав Докучаев;  
сн. 16 – Лиляна Докучаева; сн. 17 – Игор Климов; сн. 18 – Всеволод Курчатов; сн. 19 – Ирина Лысенко-Чехларова;  
сн. 20 – Святослав Петрусенко; сн. 21 – Екатерина Петрусенко; сн. 22 – Леонид Ратиев; сн. 23 – Катя Тушева-Попова;  
сн. 24 – Александра Харковска; сн. 25 – Андрей Чеботарев; 

→



132

в България и се е записал за студент в Свободния 
у-т в София. След следване на Американските 
курсове е получил специалност електроинженер и 
до края на живота си е работил на подстанциите с 
високо напрежение. Майка ѝ, Людмила Сергеевна 
Банаки (1913, Одеса) се е евакуирала със семей-
ството си в България. Учила е във Френския ко-
леж и в лицея „В. П. Кузмина“. Работела е като 
учител по френски и руски език. През 1961 г. 
Ирина завършва Софийския у-т „Св. Климент 
Охридски“. Отначало работи като химик в Минно-
обогатителния комбинат „Елисейна“. През 1965–
1967 г. ръководи библиотеката при специалност 
геохимия, като я привежда в съвременен вид. От 
1967 г. до пенсионирането си е старши специалист 
в Лабораторията за рентгеноструктурен анализ при 
ГПЛИ, главно по изучаване на клиноптилолита, а 
по линията на СИВ – по внедряване на количествен 
рентгеноструктурен анализ на клиноптилолита и на 
унифицирани стандарти за количествен структурен 
анализ (съвместно с колеги от ВСЕГЕИ, Ленинград 
и Унгарския геологически институт).

Святослав Иванович Петрусенко (сн. 20) 
(3.12.1933, София), геолог-геохимик, ст.н.с. Баща 
му, Иван Петрович (1891, г. Грайворон, Курска 
губерния – 1960, София) е завършил военно-желе-
зопътно училище в Киев и е участвал в Първата 
световна война като поручик. През 1917 г. е мо-
билизиран в железопътните войски на Бялата ар-
мия, главно в района на Крим и през 1920 г. е еми-
грирал. През Галиполи през 1921 г. е пристигнал 
в България. Оженил се е за българката Възкресия 
Траянова и е работил изцяло в БДЖ. Имали са 4 
сина, трима от които са химици, а Святослав – гео-
химик. Святослав завършва Софийския у-т „Св. Кли-
мент Охридски“ през 1960 г. и започва работа като 
геолог в района на Чепеларе, Родопите. По-късно 
постъпва като научен сътрудник в ГИ при БАН, а 
след това преминава в НПНМ, където се пенси-
онира като ръководител на секция Минералогия 
в същия музей. Под ръководството на акад. Иван 
Костов работи по възстановяването и обновлени-
ето на минералогическата колекция към музея. С 
негова помощ са създадени сбирките и в музеите 
в Благоевград, Варна, Бургас, Кърджали, Плевен 
и Чепеларе. Работи много и по обновлението на 
Минералогическия музей на Софийския у-т „Св. 
Климент Охридски“. Той намира много нови за 
Бъл гария минерали като изумруд, хризоберил, 
александрит, тулуит, стрюверит, хейкилит, мулу-
ит и др. По негова инициатива районът на Урдини 
езера е обявен за минералогически резерват. Член 
е на много национални и международни научни 
дружества, сред които Украинското минералоги-
ческо дружество, БМО, ProGeо, Дружеството на 
приятелите на Bergmuseum (Фрайберг, Германия) 
и др. Бил е български представител в музейната 
комисия към Международната минералогическа 
асоциация. Автор или съавтор на повече от 70 на-

учни труда. И след пенсиониране продължава да се 
занимава активно с научна работа. Съпругата му, 
Екатерина Борисова Петрусенко (сн. 21) (1941, 
Благоевград), завършва също Софийския у-т „Св. 
Климент Охридски“, работи в района на Чепеларе, 
а след това постъпва като аспирант в ГИ при БАН, 
където изучава минералогията на българския льос. 
По-късно работи като редактор в отдела „Науки за 
земята“ на Реферативния журнал на БАН.

Княз Леонид Александрович Ратиев (сн. 22) 
(1931, София – 2003, София), геолог-геохимик, 
ст.н.с., д-р. Той е потомък на род Ратиани – руски 
князе с грузински произход. Баща му е бил дирек-
тор на мебелния завод в София и автор на книга за 
живота на руските емигранти в България. Леонид 
учи в немското училище и във Френския колеж 
в София. Работи като преводач в Комплексната 
геологическа експедиция, а в 1953 г. постъпва в 
Софийския у-т „Св. Климент Охридски“, който 
завършва през 1958 г. Работи в картировачни от-
ряди в Родопите. Автор е на няколко статии за ано-
малното съдържание на редки метали и за геохи-
мията на лития, рубидия и цезия в гранитите при 
с. Триград и в околностите на с. Кестен. По-късно 
постъпва като аспирант в МГУ и след успешна за-
щита получава научната степен д-р. Л. Ратиев става 
научен сътрудник, а по-късно и ст.н.с. в Института 
по черна металургия в Кремиковци, където работи 
в продължение на 30 години. В своите научни тру-
дове той засяга генезиса, геохимическата характе-
ристика и разпределение на цветните (предимно 
на оловото) и благородните (предимно на сребро-
то) метали и на някои редки и разсеяни елементи 
в железорудните месторождения Кремиковци и 
Мартиново. Автор или съавтор е на повече от 20 
научни статии.

Катя ТушеваПопова (сн. 23) (22.11.1946, 
Со фия – 6.9.1992, София), геолог-седименто-
лог, ст.н.с., д-р. Нейната  майка, Елеонора Алек-
сандровна Юре вич-Кирова (18.3.1914, Никопол, 
Украйна – 1994, София) сама е достигнала до 
България, където по-късно се е оженила за бълга-
рина Туше Ки ров. Тяхната дъщеря Катя завършва 
гео логия в Софийския у-т „Св. Климент Охрид-
ски“. Работи като полеви геолог в Управление 
„Редки метали“ на обектите около гр. Смолян, а 
по-късно постъпва в Седиментно-петрографската 
лаборатория в ГПЛИ в София. След конкурс ста-
ва научен сътрудник, а по-късно ст.н.с. в НИПИ 
към КГ, където изучава седиментологията на би-
туминозните шисти в Брезнишко, в Средна Стара 
планина край гр. Гурково и с. Копринка. Изучава 
и карбонските седименти в Добруджанския въгли-
щен басейн, което представлява нейния голям при-
нос в геологията на България.

Александр Иванович Соломахин (9.9.1927, 
Велико Търново – 1998, София), геолог-геохимик. 
Баща му, Иван Иванович е бил учител по руски език 
във Велико Търново. Александр завършва през 
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1957 г. Софийския у-т „Св. Климент Охридски“. 
Работи на оловно-медното находище Ватия, край 
Ботевград, а след закриването на рудника преми-
нава в Миннодобивния комбинат Ватия. Известно 
време работи и като геолог в „Енергопроект“. По 
време на следването си е ръководил кръжока по 
естествени науки към Клуба на съветските граж-
дани в София.

Иван Сюсюкин (1933, Хасково), техник-гео-
лог. за вършва минния техникум в Хасково. Дъл-
го време работи като колектор в рудниците на 
ГОРУБСО в Ма данския руден басейн – Долна Пет-
ровица, Бо риева и др. Към него прикрепват новите 
колектори като С. Н. Докучаев, П. В. Чумаченко 
и др., за да ги обучава на професията на рудничен 
геолог (описание, документиране и опробване на 
минните разработки). В 1955 г. се оженва за бъл-
гарка и с нея заминава за целинните земи в СССР, 
но не след дълго се връща в България, където про-
дължава работата си в рудниците на ГОРУБСО. 

Михаил Федоров (1930), техник-геолог. за вър-
шва минен техникум и работи в Софийското пред-
приятие на КГ. Изучава пегматитите в окол ностите 
на гр. Чепеларе с оглед на тяхното приложение. 

Александра Владимировна Харковска (сн. 24) 
(15.1.1935), ст.н.с. І ст., дгмн. Нейният баща е ра-
ботил като участъков лекар в Старозагорско. Тя 
завършва Софийския у-т „Св. Климент Охриски“ 
през 1958 г. като геолог-геохимик. Постъпва в 
Бригадата за търсене и картиране и работи като 
картировач в Сз България и Родопите. След успе-
шен конкурс е приета за аспирант в ГИ при БАН, 
секция „Геотектоника“. През 1972 г. защитава 
кандидатска дисертация и е избрана за научен съ-
трудник, а по-късно – за ст.н.с. През 1998 г. след 
успешна защита на докторска дисертация на тема 
„Строеж на вулканските тела“, спечелва конкурс 
за ст.н.с. I ст. Александра (Ася) Харковска е голям 
специалист по тектониката на палеогенските обра-
зувания. Провежда структурни изследвания на тер-
циерните вулкански постройки и изследва страти-
графията и състава на техните вулканокластити в 
Юз България и Родопите. Създава модела на вул-
канския строеж на Местенския и Смолянски вул-
кански район. Била е секретар на Специализирания 
научен съвет по геологически науки към ВАК. 
Участник е в редица проекти от международното 
сътрудничество. Автор е на повече от 90 науч-
ни статии. Съпругът ѝ, д-р Стилиян Московски 
също е тектоник – бил е картировач, аспирант в ГИ 
при БАН, по-късно доцент в Софийския у-т „Св. 
Климент Охриски“ и ръководител на катедрата 
„Геология, палеонтология и изкопаеми горива“, а 
след пенсионирането си консултант на картиров-
ката на България в М 1:50 000.

Андрей Николаевич Чеботарев (сн. 25) (1928, 
София), техник-геолог. Неговият баща е роден в 
гр. Короча, Курская губерния (1896), доброво лец в 
Бялата армия – прапорщик. При евакуацията през 

Га липоли се озовава в България, където се жени за 
бъл гарка. Андрей завършва в 1952 г. геоложкия от-
дел на техникума „Христо Ботев“. Постъпва на ра-
бота в Държавното минно предприятие „Средец“, 
където проучва барита край с. зверино, флуорита 
в рудниците Славянка и Михалково, огнеупорните 
глини край с. Жабляно, Радомирско, както и други 
нерудни полезни изкопаеми. Работи в рудниците 
Мургавец край Трън и Кашана в Стара планина. 
След това 25 години се занимава с инженер-гео-
ложките проблеми на големите промишлени обек-
ти, проучвани от Машелектропроект. Пенсионира 
се през 1989 г. 

Светлана Павловна Чернявска (сн. 26) 
(1929, Белград – 2002, София), геолог-палино-
лог, ст.н.с., д-р. Нейният баща, Павел Иванович 
(1892–1969, Волгоград) е завършил университет в 
царска Русия, специалност ботаника, но по време 
на Гражданската война е загубил своята диплома. 
Евакуирал се в Югославия през Гърция. Там му се 
е наложило да следва в Белградския университет 
и е получил сръбска диплома. Неговите научни 
трудове и днес се ползват от изследователите в 
Сърбия и България. В Сърбия той е изследвал и 
палеоботанически обекти от мина Връшка чука на 
границата с България. Светлана Чернявска е ро-
дена в Белград, където постъпва в университета, 
но през 1948 г. заедно със семейство са експулси-
рани в България, където тя продължава следване-
то си в Софийския у-т „Св. Климент Охридски“, 
завършвайки го през 1954 г. Омъжва се за бълга-
рин и остава в България, докато родителите ѝ за-
минават за СССР. Светлана, след един период в 
геоложкото картиране в Сз България, постъпва в 
Палеонтоложката лаборатория на КГ, където изу-
чава палеогенската флора от Южна България. След 
защитата на кандидатската си дисертация става 
научен сътрудник, а по-късно – ст.н.с. в ГИ при 
БАН. Тя е специалист със световна известност по 
мезозойски и терциерни спори и полен. В 80-те го-
дини започва изследвания за възрастта на черните 
шисти в Източна Стара планина и доказва тяхната 
юрска възраст. Автор или съавтор на повече от 40 
научни статии с голяма научна стойност.

Платон Василевич Чумаченко (сн. 27) 
(27.5.1935, с. Бяла, Сливенско), геолог-стратиграф 
и палеонтолог, ст.н.с. І ст., дгмн. Баща му, Василий 
Платонович (6.03.1893, Новомосковск, Украйна – 
14.01.1940, София) е бил студент в Юридическия 
факултет на Новоросийския университет, Одеса, 
но преди да завърши, е постъпил в Бялата армия на 
ген. Деникин. През март 1920 г. пристига в Русе, а 
след това в София. Тук завършва Медицинския фа-
култет на Софийския у-т „Св. Климент Охридски“. 
Ръководител на дипломната му работа е проф. 
Янишевски. Женен е отново в България и има два-
ма сина Петър и Платон. Платон Чумаченко за-
вършва през 1953 г. Софийския у-т „Св. Климент 
Охридски“ като геолог-палеонтолог. Постъпва на 
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работа в КГ (1959–1960), а след това работи в ГИ 
при БАН (1960–2003). През 1970–1972 г. работи в 
българска експедиция в Алжир, а през 1977–1979 г. 
– в Монголия. В периода 1971–1984 г. чете спец-
курс по палеоекология в Софийския у-т. През 
1971 г. става д-р, а през 1989 г. – дгмн. Научни 
интереси: палеонтология (юрски брахиоподи), 
стратиграфия, палеогеография и палеотектоника 
на юрските седименти в България, Северен Алжир 
и Северна Монголия. Международна дейност: 
участие с доклади на I и III Световен конгрес по 
брахио поди и на други брахиоподни форуми, в 
дейността на ProGeo, на МГКП (национален отго-
ворник на 3 проекта и участник в 12), на Тетиския и 
на Перитетиския консорциум. Членува в СУБ, по-
четен член на БГД, член-кореспондент на Europal, 
член на Международната комисия по количестве-
на стратиграфия, член-кореспондент (за Източна 
Европа) на Международната подкомисия по стра-
тиграфия на юрската система, член на работната 
група към Световния геологически конгрес по 
границата Юра/Креда, член на Международната 
комисия по изучаване на историята на геология-
та. Автор или съавтор на повече от 240 научни 
статии. Съпругата му, Райна Цонева Чумаченко  
(сн. 28) (24.11.1935, Кула, България) е техник-гео-
лог. Дълги години работи в картировачни групи, а 
след това – в Нефтената дирекция на КГ.

Трето поколение белоемигранти

Ивайло Йорданов Иванов (сн. 29) (1964, с. Ли-
таково, Софийско), инженер геолог-хидрогео-
лог, д-р. Дядо му, Иван Василевич Полозенко е 
роден през 1905 г. в руско семейство в с. Киби, 
Гродненска област, Белорусия. На 9 години оста-
нал кръгъл сирак и постъпил в детски дом, кой-
то се е оказал на окупираната от немците територия 
през Първата световна война. През 1918 или 1919 г. 
техният детски дом бил евакуиран в Турция, от-
където през 1922 г., заедно с части на Бялата ар-
мия, Иван Василевич идва в България и се заселва 
в с. Брусен, Етрополско, а по-късно се преселва 
в София. Тук работи и живее до смъртта си през 
1975 г. В България той се е оженил за българка, 

от която е имал 2 сина – Йордан и Васил. Йордан, 
бащата на Ивайло, е бил счетоводител. Ивайло 
Иванов завършва през 1982 г. руската гимназия в 
София и през 1989 г. – Минно-геоложкия у-т „Св. 
Иван Рилски“. Работи в разни фирми, а в настоящ-
ия момент е гл. асистент в ГИ при БАН. Автор или 
съавтор е на 3 книги и 22 научни статии в областта 
на инженерната геология и хидрогеология. Член 
е на много български и международни организа-
ции, участвал е в повече от 100 научни проекта 
и на много национални и международни научни 
конференции.

Полина Всеволодовна Павлишина (сн. 30) 
(15.8.1960, София), доцент, д-р, геолог-палино-
лог. Баща ѝ, Всеволод (1924–2009), е роден в Кня-
жевац, Югославия, където неговите родители са се 
установили да живеят след емиграцията от Русия. 
И те са били експулсирани от Югославия през 
1953 г. в България, където Всеволод е постъпил в 
Политехниката в София. Оженил се е за българ-
ка. Тяхната дъщеря, Полина Павлишина завършва 
в 1983 г. Софийския у-т „Св. Климент Охридски“ 
и постъпва като аспирант в ГИ при БАН с научен 
ръководител д-р Светлана Чернявска. защитава 
дисертация през 1993 г. и преминава на рабо-
та в Софийския у-т „Св. Климент Охридски“ 
като асистент, а от 2006 г. е доцент към катедра 
„Геология, палеонтология и изкопаеми горива“. 
Преминава няколко следдокторски специализации 
в Германия (1996) и във Великобритания (Лондон, 
2002 и Кембридж, 2006). Чете лекции по палеоеко-
логия и тафономия, палеонтология и историческа 
геология, част от курса по микропалеонтология 
и др. Научните интереси на доц. Павлишина об-
хващат стратиграфията на Късноюрската серия, 
на Кредната и Палеогенската система в България, 
Австрия, Антарктика и Арктическата Канада, ба-
зирани на изучаването на таксономията на дино-
флагелатните цисти, спори и полен. На базата на 
палинофациалния анализ прави и палеогеографски 
реконструкции. Достиженията на доц. Павлишина 
са оценени високо от международната научна 
палиноложка общност. Участвала е в 6 междуна-
родни проекта по линията на МГКП, а също и в 
6 двустранни проекта. Изнесла е 15 доклади на 
международни конгреси и конференции. Членува 

Сн. 26 – Светлана Чернявска; сн. 27 – Платон Чумаченко; сн. 28 – Райна Чумаченко; сн. 29 – Ивайло Иванов; сн. 30 – Полина 
Павлишина; сн. 31 – Ексевия Петрусенко; сн. 32 – Евгения Тарасова; сн. 33 – злати златев; сн. 34 – Люляна Андреева; сн. 
35 – Наталия Горшковская-Писарева; сн. 36 – Наталия Димитрова; сн. 37 – Рейнолд Йовчев; сн. 38 – Людмила Михайлова; 
сн. 39 – Марина Вавилова-Брюкнер; сн. 40 – Виктория Патрикова-Вангелова; сн. 41 – Сергей Добрев; сн. 42 – Вениамин 
Лапшов; сн. 43 – Татяна Орехова; сн. 44 – Александр Палий; сн. 45 – Евгений Плющев; сн. 46 – Людмила Романова-
Йосифова; сн. 47 – Лидия Старикова; сн. 48 – Михаил Тарасов; сн. 49 – Тамара Хисина; сн. 50 – Юрий Шиманов

→
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в Палеоботаническото и палинологическото дру-
жество в Университета в Утрехт, Холандия, както 
и в Американската асоциация на стратиграфските 
палинолози (AASP). Автор е на повече от 340 на-
учни публикации.

Ексевия Святославовна Петрусенко (сн. 31) 
(1976, София), еколог. Дъщеря на Святослав и Катя 
Петрусенко. завършила е специалност екогеоло-
гия при Минно-геоложкия у-т „Св. Иван Рилски“. 
Работи като специалист в Министерството на 
окол ната среда и водите.

Евгения Димитрова Тарасова (сн. 32) 
(5.11.1954, София), геолог, доцент, д-р. Нейният 
дядо, Андрей Иванович Юрченко е роден в гр. При-
луки, близо до Киев в заможно семейство – баща 
му е бил земевладелец, но имал и градски имоти. 
Той е бил мобилизиран и прекарал Световната вой-
на на фронта с германците, попада в плен, а след 
освобождаването си се е присъединил към армията 
на ген. Врангел. С нея се е евакуирал в Турция – 
бил е на лагер в остров Лемнос, а през 1922 г. за-
едно със своята част се е прехвърлил в България 
през Варна. Тук му е било присвоено офицер-
ско звание. През 1927 г. той се е озовал в Горна 
Джумая (Благоевград), където се оженва за учи-
телката Люба Веселинова. Родили им се три деца. 
Андрей Юрченко работил към общината, пеел в 
черковния, а след това и в градския хор, но скоро 
умрял от рак в мозъка. Лидия, средната дъщеря на 
Андрей Юрченко, се омъжва за българина Димитър 
Иванов Митрев и от този брак се ражда Евгения. 
Тя завършва техникума по индустриална химия, а 
по-късно Минно-геоложкия у-т „Св. Иван Рилски“. 
Работи като геолог в Шлиховата лаборатория към 
ГПЛИ, а през 1980 г. постъпва като аспирант в 
Ленинградския у-т под ръководството на проф. В. 
Ф. Барабанов. Там през 1984 г. защитава дисерта-
ция на тема „Минералого-геохимически изследва-
ния на железорудното месторождение Мартиново“. 
От 1985 до 1995 г. работи като научен сътрудник в 
НИПИ при КГ. От 1996 г. работи в ЦЛКМ към БАН 
(сега Институт по минералогия и кристалография), 
отначало като научен сътрудник, а от 2001 г. като 
доцент, ръководител на секцията „Топографска ми-
нералогия“. Резултатите ѝ са отразени в повече от 
50 публикации. Участва активно в ръководството 
на БГД като зам. председател, а сега като касиер.

Владимир Титоренков (1965, София), тех-
ник в секцията по електронна микроскопия в 
Института по минералогия и кристалография при 
БАН. Съпругата му Росица Титоренкова (1965, 
София), е геолог, д-р, доцент в същия институт.

Мария ФедченкоМургова (1973, София), 
географ. Работи като специалист в Географския 
институт при БАН. Нейният дядо е завършил 
право в Киев и е работил там като адвокат. След 
Гражданската война е емигрирал с Бялата армия и 
се е озовал във Варна, където се е оженил за бъл-
гарка. Преместил се е със семейството си в София 

и от тук е работил като кмет в Неврокопски (сега 
Гоце Делчевски) села. Имал е и няколко свидетел-
ства за изобретения. Като пенсионер често вечер е 
демонстрирал със своя телескоп на софиянци пред 
Централните хали или пред Борисовата градина 
звездния свят над София. 

Четвърто поколение белоемигранти

Злати Златев (сн. 33). Неговият прадядо, Герасим 
Романов, е роден в Подмосковието. През 1921 г. е 
дошъл в България и се е установил в с. Негушево 
(Софийско), където е създал и семейство. Имали 
са две дъщери, като по-малката от тях е била 
баба на злати. злати златев завършва геохимия в 
Софийския у-т „Св. Климент Охридски“. Постъпва 
като докторант в катедрата „Минералогия, петроло-
гия и полезни изкопаевми“ при доц. В. Младенова, 
но не я завършва и се прехвърля в бизнеса. Бил е 
на полева работа в Мозамбик Той е един от основа-
телите на Българския лапидарски клуб. Подарява 
много образци на Минералогическия музей при 
Университета, а за благодарност към приносите 
му към музея през 2010 г. ръководството е напра-
вило кът с негови материали.

Емигранти, пристигнали в България 
между 9.9.1944 г. и 1953 г. Тук попадат 
наследници на български политемигранти  
в СССР.

Люляна Андреева (сн. 34) (1937, гр. Орджо-
никидзе, сега Владикавказ), геолог-геохимик, до-
цент, д-р. Майка ѝ е била политемигрант в СССР. 
Люляна завършва през 1960 г. Софийския у-т 
„Св. Климент Охридски“. Отначало работи като 
геолог в Управление „Редки метали“, а след това 
като геохимик в ГПЛИ към КГ в Електронно-
микроскопската лаборатория. След защита на 
дисертацията си е избрана за доцент в Минно-
геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Наталия Михайловна ГоршковскаяПиса
рева (сн. 35) (1901, с. Евсеево, Иркутска област 
– 1980, София). Съпруга на български полит-
емигрант. Инженер-химик, завършва МГРИ и се 
специа лизира в изследването на химическия със-
тав на геоложки образци. В България е от септем-
ври 1945 г., където работи в Химическата лабо-
ратория на Управление „Редки метали“, Бухово. 
Пенсионира се е като началник на лабораторията.

Олег Димитров (1937?, СССР – 1999?, София), 
физик, въвежда и работи на електронния микро-
рентгенов анализатор в ГИ при БАН.

Наталия Йорданова Димитрова (сн. 36) 
(1927?, гр. Кемерово, Русия – 1981, София), пале-
онтолог, д-р. завършва Софийския у-т „Св. Кли-
мент Охридски“ през 1950 г. Постъпва на работа в 
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ГУГП отначало в картировката в мащаб 1:200 000, 
по-късно в Палеонтоложката лаборатория. Там 
се занимава с изучаване на долнокредната фауна, 
намерена при геоложкото картиране. След това се 
премества в НИГИ към КГ и по-късно в ГИ при 
БАН, където защищава дисертацията си. Автор е 
на многобройни палеонтоложки статии и на 2 тома 
от „Фосилите на България“.

Рейнолд Йовчевич Йовчев (сн. 37) (1932, 
Москва – 2010, София), хидрогеолог, ст.н.с. І ст. 
дгмн. Той е син на политемигранта акад. Йовчо 
С. Йовчев, председател на КГ. При връщането 
на баща му в България, 15-годишният Рейнолд 
остава в Русия, понеже баща му е бил вече раз-
веден. Там получава геоложкото си образование 
и дълго време е един от водещите хидрогеоло-
зи на ВСЕГИНГЕО, близо до Москва. Работи в 
Туркмения, по-късно и в България, където става 
ст.н.с. в НИПИ. занимава се с изучаване и оценка 
на нефтогазоносните седименти, на органическото 
вещество в подземните води, които да служат като 
показатели на нефтоперспективността на скалите. 
занимава се също с анализ на възможностите за 
използване на дълбокозалягащите води в СССР и 
в чужбина, с влиянието на експлоатацията на неф-
тените месторождения върху подземната хидро-
сфера, участва при изготвянето на хидрогеоложки 
стандарти и на методически указания за изучаване 
и оценка на попътните води, срещани при изуча-
ване на полезните изкопаеми с цел използването 
им като хидроминерална суровина. Изучава също 
така дълбоколежащите йодо-бромови води в неф-
тоностните хоризонти в Северна България. Има 
множество публикации и е съавтор на книга върху 
подземните води в Северна България. В последни-
те години на своя живот Р. Йовчев започва да се 
занимава с проблемите и методите за получаване 
на енергия при унищожаване на битовите отпадъ-
ци и разработва такъв проект за нуждите на Стара 
загора. за съжаление, скоро след защитата на този 
проект, той внезапно почива.

Людмила Михайлова (сн. 38) (1937, Русия), 
гео лог. Баща ѝ е бил военен. Тя завършва през 
1960 г. Софийския у-т „Св. Климент Охридски“. 
През целия си живот работи в геоложкото карти-
ране към ПГП на КГ. Участвала е в картирането 
предимно в Южна България, основно върху горно-
кредните седименти. Съавтор е на много листове 
на геоложката карта на България в мащаб 1:25 000 
и 1:100 000 и на обяснителните записки към.

Емигранти, дошли в България от 1953 г. 
до днес. В тази група отделяме руски геолози 
съпрузи/съпруги на български студенти или 
на работещи в СССР.

Александра Акрабова (1935?, СССР), геофизик, 
сеизмолог. Тя завършва Свердловския минен ин-

ститут „В. В. Вахрушев“, омъжва се за своя колега, 
българския геофизик д-р Георги Акрабов (дълго-
годишен главен геофизик на Управление „Редки 
метали“) и с него идва в България през 1958 г. Тук 
работи по търсенето на нефтенни структури в СИ 
България, а по-късно – като геофизик в Управление 
„Редки метали“. Съавтор е на няколко научни пуб-
ликации. След развода си заминава в Италия. 

Галина Ивановна БогацкаяПавлова (1932?, 
СССР), нефтен геолог, седиментолог. В България 
тя работи като научен сътрудник в НИПИ при КГ. 
Изучава литологията на нефтените колектори, ди-
намиката и условията на седиментация, палеотек-
тоника и разпределение на бора в долноюрските 
седименти в Северна България, както и харак-
терните показатели на органическото вещество в 
долно- и средноюрските седиментите в западната 
част на Мизийската платформа. След закриването 
на НИПИ през 1992 г. тя преминава на работа до 
пенсионирането си в руската проучвателна орга-
низация „Топенержи“ в София.

Марина ВавиловаБрюкнер (сн. 39) (1935, 
Ле нинград – 1999, Варна), нефтен геолог, стра-
тиграф. Тя е далечна роднина на покойния пред-
седател на АН на СССР акад. Вавилов. завършва 
Геологическия факултет на Ленинградския у-т, 
омъжва се за своя колега Л. Брюкнер и се преселва 
във Варна през 1958 г. Там работи като геолог във 
Варненското предприятие за проучване за нефт и 
газ. Тя обощава данните от старите геоложки отче-
ти, давайки насоки за бъдещи проучвания в различ-
ни райони на СИ Бълтария. Работи и по изучаване 
стратиграфията на триаските и юрски седименти в 
Омуртажко и в Търновското понижение. Съавтор 
е на редица научни статии.

Виктория Евгениевна ПатриковаВангело
ва (сн. 40) (2.1.1972, Воронеж), геолог-геохимик, 
д-р. Тя е далечна роднина на писателя М. Шо-
лохов. Нейната майка се е омъжила за българина 
Патриков. С него и с дъщеря си Виктория са се 
преселили в България през 1981 г. Тук Виктория 
завършва средното, както и висшето си образо-
вание в Софийския у-т „Св. Климент Охридски“ 
през 1995 г. През 2000 г. защищава докторска си 
дисертация на тема „Минерало-геохимически осо-
бености на Спахиевското рудно поле, Източни 
Родопи“ и от 2001 г. е гл. асистент към катедрата 
„Минералогия, петрография и полезни изкопае-
ми“. Води упражнения и чете лекции по метални, 
неметални и редкометални полезни изкопаеми, 
както и въведение в геохимията и хидротермални-
те системи. В. Вангелова е специализирала също 
така и в рекултивацията на районите на излезлите 
от експлоатация рудници. Автор или съавтор на 
повече от 20 научни статии. 

Валентин Горшков (1934, Москва), геолог, 
ст.н.с. І ст. В СССР завършва МГРИ, оженва се 
за колежката си Емилия Стефанова Стоянова 
(д-р, ст.н.с.). В СССР двамата работят във въглищ-
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ните басейни на Якутия. След пристигането си в 
България постъпват на работа в НИПИ, където 
Горшков се занимава с проблемите на горливите 
полезни изкопаеми – геология и търсенето на нефт 
и газ, както и геологията на въглищните месторож-
дения. Автор е на мночислени научни статии. 

Чавдар Петкович Гюров (1951, Свердловск), 
геофизик. завършва през 1974 г. Минно-геоложкия 
у-т „Св. Иван Рилски“. След защита на дисертаци-
онен труд става доцент при катедрата „Приложна 
геофизика“ в същия университет. Понастоящем 
работи в чужбина.

Сергей Петров Добрев (сн. 41) (13.10.1957, 
София), геолог-геохимик. Баща му е геохимикът 
д-р Петър Добрев, дългогодишен директор на 
ГПЛИ към КГ, а майка му е от руски произход, 
асистент в Софийския у-т „Св. Климент Охридски“. 
През 1982 г. Сергей завършва същия университет. 
От 1998 г. работи като гл. асистент към катедра 
„Геология и проучване на полезните изкопаеми“ 
към Минно-геоложкия у-т „Св. Иван Рилски“. На-
уч ни интереси: геология, проучване и оценка на 
рудните месторождения, геохимия и минераложки 
проблеми при обогатяване на рудите, изследване 
на течните включения в минералите. Работил е 
като консултант в един проект в Бурятия, както и в 
Lundin Мining Corporation. Участвал е в 29 научни 
проекта. Автор или съавтор е на повече от 30 на-
учни статии.

Людмила Владимировна Душкова (20.11.                                                                                                                              
1934, Москва), геохимик, ръководител на Спек-
тралната лаборатория при ГИ при БАН. 

Зинаида Н. Ипатова (1928?, Ленинград), гео-
лог, палинолог. Тя завършва Геологическия фа-
култет на Ленинградския у-т. Със съпруга си, 
българин, през 60-те години идват в България. 
Работи в Микропалеонтоложката лаборатория на 
ГПЛИ към КГ в София. Изучава спорите и поле-
на на палеогеновите седименти в СИ България и 
по-спе циално на мангансъдържащите седименти в 
находище Оброчище и др. Изследва също и конти-
нентално-езерните седименти в Благоевградския 
грабен. Автор и съавтор е на редица научни ста-
тии. Под нейно ръководство са се обучавали и 
млади палинолози като Людмила Петрунова.

Нона Йосифова (1936, Москва), хидрогеолог. 
Тя е дъщеря на руски професор. Омъжва се е за 
геолога д-р инж. Григор Йосифов и с него идва в 
България, където работят в Управление „Редки ме-
тали“, Бухово – тя като хидрогеолог, а по-късно като 
теренен геолог. През 1963 г. се завръща в СССР.

Алла Калчева (1936?, СССР), геофизик, рабо-
тила в лабораториите на Управление „Редки мета-
ли“, Бухово. 

Валентина ТимофееваКербелова (1935, Мос-
ква), геохимик. След завършването на МГРИ, се 
омъжва за колегата си инж. Людмил Кербелов 
и с него идват в България. Отначало работи като 
завеждащ Геохимическата лаборатория към отдел 

„Редки метали“ на Бригадата за търсене и карти-
ране в София, а по-късно, след закриване на лабо-
раторията постъпва в отдела по аерогеофизически 
проучвания, ръководен от съпруга ѝ. В това си ка-
чество работи през 1984 г. и в Северна Корея. 

Вениамин Андреевич Лапшов (сн. 42) (1926, 
Ста линград – 2000?, София), геофизик, ст.н.с. д-р. 
Той получава образование си веднага след Вто-
рата световна война в Геологическия факултет на 
Ленинградския у-т, когото завършва през 1950 г., 
а по-късно защищава и кандидатска дисертация 
върху пермотриаските отложения на Мангишлак 
(Казахстан), Устюрт и съседните територии. В. 
Лапшов работи от 1951 до 1967 г. като геофизик 
във ВНИГРИ, Ленинград, където се запознава с 
втората си жена – Й. Ковачева, нефтен геолог. 
След женитбата си, през 1967 г. съпрузите замина-
ват за България. Тук В. Лапшов работи като ст.н.с. 
в НИПИ на КГ и се занимава с проблемите на гра-
виметрията за търсене и проучване на нефт и газ 
в Мизийската плоча и Източния Предбалкан, как-
то и с изучаването на тектониката на България на 
основата на интерпретацията на гравиметричните 
данни. Участва и в проучването на рудни находи-
ща. Автор е на множество научни статии.

Лариса Миронова (1938, СССР), геолог-пале-
онтолог. Омъжва се за българин и идва в България, 
където завършва Софийския у-т „Св. Климент 
Охридски“ през 1961 г. Няколко години работи в 
Предприятието за геоложко картиране в София; 
по-късно се развежда и се връща в СССР.

Олга Ковачева (1937?, Свердловск – 1983, Со-
фия), геолог. завършила е университета в Сверд-
ловск, омъжена за българина проф. Ковачев и с 
него идва в България. Тук работи в НИПРОРУДА, 
София. 

Нина ПисецкаяКърлежова (по втория си 
съпруг Аргирова) (1935, Москва), геолог. Тя се 
омъжва за колегата си инж. И. Кърлежов и с него 
идва в България, където работят в Управление 
„Редки метали“, Бухово. След развода с първия 
си мъж се омъжва за геофизика инж. Д. Аргиров 
и двамата преминават на работа в предприятието 
„Геофизика и геоложко картиране“, а след това ра-
ботят в Украйна.

Нона Михайлова (1935, Ленинград), нефтен гео-
лог. завършва Ленинградския минен институт през 
1958 г., омъжва се за българина Петър Михайлов и с 
него заминава за България. Тя работи в СИ България, 
в околностите на Варна. В периода 1961–1962 г. е 
геолог в Плевенското предприятие като работи на 
дълбоки търсещи сондажи в долината на р. Дунав и 
в района на с. Долни Дъбник (обслужвала е сонда-
жа, който пръв достигна нефт в този район), по-къс-
но до пенсионирването си – в Михайловградското 
геолого-проучвателно предпритие. 

Татяна Василевна Орехова (сн. 43) (1954, 
Москва), хидрогеолог, доцент, д-р. завършва през 
1976 г. хидрогеология и инженерна геология в 
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Геологическия факултет на МГУ, след което остава 
на работа в катедрата. В течение на 2 години взима 
участие в полевите работи в Киргизия и обработва 
събраните данни. Омъжва се за българин и зами-
нава за България, където в периода 1978–1986 г. 
работи като хидрогеолог в Пернишкия въгледоби-
вен басейн (СМЕК „Г. Димитров“). След спечелен 
конкурс става български аспирант при своята ка-
тедра в МГУ. През 1990 г. защитава докторската 
си дисертация и се завръща в България. До 2003 г. 
работи като хидрогеолог в НИМХ при БАН, къ-
дето се занимава със събиране и обработване на 
данни и с подготовката на изданието на хидролож-
кия ежегодник. Ог 2003 г. е доцент в ГИ при БАН. 
Нейните главни научни интереси са свързани с 
влиянието на подземните води върху климата, с 
изучаване на динамиката на тези води, техния мо-
ниторинг и моделиране. Активен сътрудник в съв-
местните дейности в рамките на научното сътруд-
ничество с ИВП РАМ (Москва) и с университета в 
Перуджа (Италия). Автор или съавтор на повече от 
40 научни публикации.

Александр (Олександр) Макарович Палий 
(сн. 44) (1926, с. Любый, Днепропетровск, Украина), 
нефтен геолог, дгмн, член на Украинската нефто-
газова академия. Той завършва Московския неф-
тен институт като минен инженер-геолог и работи 
в проучването на нефтени и газови месторождения 
в СССР. В 1949 г. е командирован в България в 
състава на Съветско-българската комплексна гео-
ложка експедиция с база във Варна и участва в 
търсещите работи в СИ България. Въз основа на 
насоките, дадени от Петухов, той е първооткри-
вател на Тюленовското нефтено находище, кое-
то се експлоатира и до днес. за изчисляване на 
запасите на това месторождение той е награден 
с висши български награди. Откриването на това 
находище прави революция в нефтогазоносната 
оценка на възможностите на Мизийската платфор-
ма. По примера на българските нефтопроучватели 
тръгват и румънските и те откриват находища на 
тяхна територия. През 1955 г. Палий се връща в 
СССР, където става главен геолог по търсенето 
на нефтени и газови находища в Украйна, а през 
1986–1990 г. работи като експерт в нефтогазова-
та фирма „Геонафта“ в Полша. за участие в тези 
проучвания той става лауреат на държавната пре-
мия на Украйна за наука и техника. След пенси-
онирането си през 1990 г. заедно със съпругата си, 
българка, се връща в България, където продължава 
да се занимава с търсенето на нефт и газ и работи 
като експерт в Плевенското предприятие (1994– 
1998 г.), а от 2000 г. е експерт-консултант във 
фирма „Черноморски нефтен еко сервиз“ ЕООД, 
Варна. През 2012 г. А. Палий работи като консул-
тант в компанията „Русгеоком БГ“ АД, извърш-
ваща търсене на нефт и газ в палеозойските седи-
менти в СИ България. Акад. Палий е привърженик 
на неорганическия дълбочинен произход на нефта 

и газа. По аналогия с нефтогазоностните провин-
ции в Персийския залив и Днепровско-Донецката 
впадина той обосновава търсенето в СИ България 
на големи натрупвания на нефт и газ на големи 
дълбочини под надеждните флуидоопорни (во-
донепроницаеми) слоеве, вкл. в пермските и кар-
бонските подсолеви резервоари в Провадийската 
впадина и в Преславския Предбалкан, в основата 
на палеозойските седименти на Мизийската плат-
форма, под силурските глинести скали, в резер-
воари от камбрийски и ордовишки пясъчници на 
Северобългарския свод. Автор и съавтор на повече 
от 120 научни произведения. 

Евгений Евгениевич Плющев (сн. 45) (1960, 
Ленинград), геолог, д-р. Той е син руския геохимик 
и минералог, професор Е. В. Плющев. Получава об-
разованието си в Ленинградския минен институт, ра-
боти в ПГО СевзапГео (Ленинград). След женитба-
та си заедно със съпругата си идват в България. Тук 
постъпва на работа в КЕТ „Родопи“ (Асеновград) на 
ПГП на ГК, където работи по изучаване на никел-
ко балтовата минерализация на находище Се дефче, 
звез  дел-Пчелоядското рудно поле в Източните Ро -
допи. През 1993 г. защитава дисертация върху къс -
ноалпийските хидротермално-метасоматични из ме-
нения и връзката им със златно-полиметалните ору-
дявания в Източните Родопи. Сега работи в консул-
тантската фирма „ГЕКОН“, Пловдив и продължава 
да се занимава с търсенето на злато в Родопите. 
Съпругата му, Румяна Т. Тодорова (1958, Шумен) 
също завършва Ленинградския минен институт, ра-
боти като геофизик в ПГО СевзапГео (Ленинград), 
по-късно в България в КЕТ „Родопи“, а сега – в кон-
султантската фирма „ГЕКОН“. 

Нина Радивоева (1935, Свердловск), хидрогео-
лог. завършва геология и хидрогеология в МГРИ 
„С. Орджоникидзе“ (сега РЛГГРУ), Москва. Омъж  -
ва се за българския сондажен инж. Богдан Ради
воев, началник на Сондажния отдел по твърди 
полезни изкопаеми в КГ. През 1958 г. те идват в 
България, където Нина работи като полеви хид-
рогеолог в Асеновградското предприятие на КГ, 
а по-късно – в Михайловградското предприятие и 
изучава хидрогеологията на полиметалните рудни 
обекти. След това е назначена в Хидрогеоложкия 
отдел към КГ, където изучава дълбокозалягащите 
йод-бромни води в нефтогазоностните седименти, 
както и ресурсите от пресни води в България. 

Людмила Михайловна РомановаЙосифова 
(сн. 46) (1932, Москва – 1992, София), геофизик. 
завършва МГРИ (Москва) през 1954 г. Омъжва 
се за своя съкурсник Димчо Йосифов (ст.н.с. І 
ст., дгмн). В България тя постъпва на работа като 
завеждащ Радиометрическата лаборатория на 
Управ ление „Редки метали“ в Бухово, на каквато 
длъжност се пенсионира.

Лидия Старикова (сн. 47) (1932, Свердловск 
– 2012, София), обогатител. След завършването 
на Свердловския у-т идва заедно със съпруга си в 
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България. След работата си като обогатител пре-
минава в областта на геоинформатиката в инфор-
мационния отдел на НИПРОРУДА, а по-късно и в 
Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. 
Автор е на 4 книги, в които разкрива „душата“ на 
скъпоценните камъни, както и техните лечебни 
качества, свързани със седемте чакри в човешкия 
организъм.

Михаил Павлович Тарасов (сн. 48) (24.1. 
1960 г. Уст-Омчуг, Магаданска обл.), геолог-гео-
химик, доцент, д-р. завършва в 1983 г. специал-
ността „Гео химия“ на Ленинградския у-т. Живее в 
Гат чина, Ленинградска област до заминаването си 
заедно със съпругата си, Евгения Тарасова, през 
1985 г. за България. Сега е доцент в Института по 
минералогия и кристалография при БАН, от 1995 г. 
е ръководител на Лабораторията па електронна 
микроскопия на Института, а от 2011 г. – ръково-
дител на научното направление „Минералогия и 
минерални ресурси“. През 2001 г. защитава дисер-
тация, посветена на минералогията и кристалогра-
фията на хипергенната волфрамова минерализация 
в месторождение Грънчарица в западните Родопи. 
Той изучава индикаторните свойства на минера-
лите, структурния механизъм на минералообразу-
ването, процесите на изветряне, зол-геловите про-
цеси, нанопроцесите и наноматериалите. Автор и 
съавтор на повече от 60 научни труда. Член е на 
редколегията на Списанието на БГД, бил е член на 
Специализирания научен съвет по геологически 
науки към ВАК.

Константин Йорданов Узунов. Геохимик. 
защитил е кандидатска дисертация в СССР. Баща 
му, д-р Йордан Узунов (геохимик, ст.н.с. в ГИ при 
БАН), българин, а майка му е с руски произход. 
Ра ботил е върху геохимията на околното среда, а 
сега е гл. асистент в Лабораторията за геоколекции 
на ГИ при БАН. 

Тамара Рафаиловна Хисина (сн. 49) (1935, 
Москва – 1972, Индия), геолог-геохимик. В 1952 г. 
завършва със златен медал средното си образо-
вание и постъпва в Геологическия факултет на 
МГУ, където завършва с отличие специалността 
„Кристалография“. Известно време работи като 
геохимик в Геохимическа група на ИГЕМ при АН 
СССР. През 1957 г. се омъжва за българския гео-
лог Георги Терзиев (доцент, д-р) и идва с него в 
България. Няколко години работи като геолог в IV 
рудоуправление на ГОРУБСО, а от 1961 г. като 

геохимик в ГИ при БАН. Тук изучава редките и 
разсеяни елементи. Автор или съавтор на няколко 
научни статии за псевдоморфозите на торохумита 
и на уранинита, за разпределението на урана и то-
рия и геохимията на редките земи в пегматитите 
на Планския плутон. заедно със съпруга си, който 
работи като експерт по геология на ООН, загиват 
при автомобилна катастрофа в Индия. 

Юрий Владимирович Шиманов (сн. 50) 
(1930, Москва – 1985, Габрово), нефтен геолог, 
ст.н.с. В 1956 г. завършва специалността „Гео-
логия и търсене на нефтени и газови месторож-
дения“ на Московския нефтен институт. След 
женитба с българката Искра идва през 1957 г. в 
България. Като сътрудник на Отдела по нефт и газ 
на ГУГМП се занимава с изучаване на сондажна-
та ядка от Долнодъбнишкото нефтено находище. 
След това изпълнява длъжността главен геолог 
на Обединение нефт и газ. за известно време Ю. 
Ши манов се завръща в СССР и работи в ВНИГНИ 
(Москва), в Научно-изследователската лабора-
тория по изучаване геологията на задграничните 
страни и се занимава с нефтогазоностността на 
Черно и Азовско море. През 1974 г. отново идва 
в България като ст.н.с. в НИПИ към КГ. Изучава 
тектонския строеж и стратиграфията на палеоген-
ските седименти в Черноморския басейн и неф-
тогазоностността на Северна България. Той пръв 
обръща вниманието на това, че в акваторията на 
Черно море съществуват предпоставки за намира-
не на газ в терциерните шелфови седименти и дава 
ясна програма за тяхното изучаване. Като най-
перспективно е продължението на Камчийското 
понижение в акваторията на Черно море. Той по-
сочва точно къде трябва да се проведат сеизмични 
и гравиметрични изследвания и как те да се ко-
релират със данните от съществуващите дълбоки 
сондажи в Северна България. След неговия анализ 
на сеизмическите разрези е намерено газовото на-
ходище Самотино–море. На името на Шиманов е 
кръстена геоложка структура, перспективна за га-
зово находище в шелфа на Черно море. 

Благодарности: Авторите изразяват своите 
благодарности на членовете на семействата на 
много от геолозите от руски произход, които ни 
дадоха данни за техните роднини, които вече не са 
между живите, както и на много колеги, които ни 
предоставиха данни за тяхни познати.
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