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Проф. дгн Иван Кирилов Начев
(1927–2014)

След кратко боледуване през юни 2014 г. почина един от 
водещите седиментолози на България – проф. дгн Иван 
Кирилов Начев. Той е роден на 30.01.1927 г. в с. Шатрово, 
Кюстендилска област. Завършва гимназиално образование 
в Благоевград през 1946 г., а висше – геология (специал-
ност геохимия) в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ през 1952 г. Работи като геолог-проучвател 
в Главната дирекция за геоложки и минни проучвания 
(1951–1959 г.). През 1959 г., след спечелен конкурс за на-
учен сътрудник, постъпва в Геологическия институт на 
БАН, където остава до своето пенсиониране. 

Целият съзнателен и творчески живот на проф. И. На-
чев е свързан с науката седиментология и нейното раз-
витие. Кандидатска дисертация на тема „Седиментология 
на Юрата в Средна Стара планина“ защитава успешно 
през 1965 г., а през 1972 г. получава научната степен док-
тор на геологическите науки след защита на докторска 
дисертация „Седиментология на Юрата в България“. 
Специализира седиментология в ГИ на АН СССР, Мос-
ква и в ГИ на Полската АН, Краков. Води лекционен 
курс по седиментология в Минно-геоложкия универси-
тет (1970–1980 г.)

Проф. И. Начев оставя богато научно наследство. Ав-
тор е на 360 научни труда, в това число 32 книги (от които 
15 монографии), 8 сборника, 4 атласа, 5 гида и 15 научно-
популярни статии. Трудовете му са публикувани на българ-
ски (178 броя), английски (128 броя) и руски (54 броя) език. 
От чуждестранни издателства са публикувани 31 статии и 
10 книги. Пълен списък на неговите научни трудове може 
да бъде намерен в една от последните му книги „Геоложки 
мечти и реалности“, излязла от печат през 2010 г. 

Главни теми на системните научни изследвания на 
проф. И. Начев са седиментологията на Юрата и Горната 
Креда в България. Известни са неговите трудове с прило-
жени нови класификационни схеми на седиментни руди, 
скали, турбидити, флиш, седиментни ансамбли (геоком-
плекси), морски обстановки и др. Интерпретира процеси-
те на седиментация, реседиментация (турбидити), ранна и 
късна диагенеза. Открива и доказва нови седиментни скали 
(фосфорити, глауконитити, силицити) и минерали в желез-
ни руди. Научните му резултати са внедрени в практиката 

при търсене и проучване на минерални суровини и находи-
ща в България. 

Плейттектониката също е многогодишна научна тема в 
творчеството на проф. Начев. Научните му приноси в тази 
насока са свързани с плейттектонската интерпретация на 
Балканския ороген и алпийската еволюция на българските 
земи. Разпознава 2 островнодъгови системи: ранноалпий-
ска (Кимеридж – Ценоман) и средноалпийска (Кониас – 
Лютес). Дефинира и описва 3 модела морски седиментни 
обстановки: асиметричен модел в маргиналните морета с 
шелф – склон – подножие – дъно – подводен склон и пре-
ход в шелфово море; симетричен модел в Средногорското 
междудъговото море с шелф – склон – подножие – дъно 
– подножие – склон – шелф; подводна вулканска дъга в 
центъра на Средногорското междудъгово море с подводни 
вулкани – подводновулкански склонове – подводновул-
кански подножия – дъна или депресии между подводни 
вулкани. Автор е на нова научна теория за произхода на 
бактериално-водораслови рифови постройки на „Побитите 
камъни“, Варненско.

Освен в България проф. И. Начев работи като седимен-
толог в Сърбия, Тунис и Нигерия. Участва активно в между-
народни геоложки експедиции в Полша, Чехия, Словакия, 
Унгария, Румъния, Украйна, Грузия, Армения, Турция и 
др. Изнася над 50 научни доклада на конгреси, симпозиуми 
и конференции в България и чужбина. Носител е на орден 
„Св. Св. Кирил и Методий“ II степен, получава награда на 
Президиума на БАН за труд по палеомагнетизъм, а за при-
носи в научно-техническия прогрес е награден от Съюза 
на учените в България. Дарител е на Националния музей 
„Земята и хората“. Активен член е на Българското геологи-
ческо дружество – заместник-председател (1978–1982 г.), 
заместник-главен редактор (1980–1982 г.), както и редовен 
участник в Списанието на БГД и сътрудник на списанието 
„Геология и минерални ресурси“ (1997–2011 г.). 

Поради своето трудолюбие, научна информираност и 
дълголетна творческа активност, проф. И. Начев ще остане 
един от най-ценените, цитирани и дискутирани седименто-
лози в българската геоложка общност.

 
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

Колегите от бившата секция „Седиментология“ към 
Геологическия институт при БАН


