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Юбилеи

Проф. Цанко Цанков на 80 години – плодотворен творчески път

Проф. дгмн Цанко Василев Цанков е от поколението бъл-
гарски геолози, което израсна и работи активно през вто-
рата половина на 20 в. и началото на 21 в. Той е роден на 
19.02.1936 г. в София в семейството на проф. Васил Цанков 
и г-жа Кинча Цанкова. Завършва средно образование във 
Втора Софийска мъжка гимназия през 1953 г. и висше 
образование по геология в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ – БГГФ през 1958 г. 

След завършването на Университета Ц. Цанков за-
почва работа като геолог в системата на Комитета по гео-
логия (1958–1960). Първите му професионални стъпки в 
геологията са в областта на геоложкото картиране, пър-
воначално в Панагюрско, а след това в Белоградчишко и 
Кулско. Тези стъпки се отличават с много жар, характерна 
за Цанко. Всъщност това е естествено за един млад човек, 
който е израснал в една интелектуална домашна среда, в 
която са изпъквали духовните ценности на майка му Кинча 
Цанкова (1907–2003). Тя е правнучка на шипченския опъл-
ченец Христо Билдирев, завършила е естествена история в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е дъл-
гогодишна учителка в софийски гимназии и частни ли-
цеи, владее няколко европейски езика, с висок пиетет към 
театралното изкуство. Има за хоби театралното изкуство 
и изучаването на европейски езици. 

Другата, не по-малко силна фигура в семейството, е ба-
щата Васил Цанков (1905–1987) – авторитетен български 
геолог и палеонтолог, който още от времето на детските 
години на Цанко е една от най-активните фигури в нашата 
геология. Дядото на Цанко – Цанко Иванов Цанков (1869–
1942) е участвал като опълченец в битката за Сливница (1985 
г.). Той завършва ветеринарна медицина в Университета в 
Ту луза, Франция. След завръщането си в България става 
окръжен ветеринарен лекар в Шумен и организатор на ве-
теринарното дело в СИ България. Потекло... 

Така Цанко израства в една забележителна семейна 
среда, в която често са гостували Еким Бончев, Димитър 
Яранов, Цоню Димитров, Ростислав Берегов, Андрей Яни-
шевски и много други от най-видните за това време бъл-
гарски геолози. Понякога на тези срещи е бил и учителят 
им проф. Стефан Бончев. Всичко това безспорно е оказало 
влияние върху развитието на Цанко. За него това е било 
нещо естествено, от Бога дадено предимство, но мога да 
кажа с убеденост, че в цялостната си дейност той очертава 
свой стил, развива успешно свои идеи на основата на своя 
собствена житейска и творческа платформа. 

След успешните първи години в областта на геоложкото 
картиране, в началото на 1960 г. Цанко Цанков започва ра-
бота като технически научен сътрудник в секцията по гео-
тектоника, която се ръководи от акад. Еким Бончев. През 
следваща, 1961 г. той печели конкурса за младши научен 
сътрудник по „Тектоника на големите структури и сеизмо-
тектоника“. Съставът на секцията включва млади геолози 
– Юлия Карагюлева, Петър Гочев, Иван Хайдутов, Живко 
Иванов др. Тази творческа среда оказва голямо влия ние за 
формирането на бъдещия тектоник. Много важно за него е 

участието му в сформирания от акад. E. Бончев творчески 
колектив, който провежда няколкогодишни регионални 
изследвания в различни области на страната и специално 
върху тектониката на Предбалкана. В хода на тези проуч-
вания Цанко Цанков усвоява методиката и практическото 
прилагане на стратиграфските и тектонските методи в ре-
гионалните геоложки изследвания. 

Наред с продължаващите изследвания в Западния, 
Централния и отчасти Източния Предбалкан той участва 
в провежданите от секцията по геотектоника проучвания 
на възлови обекти от Старопланинската верига и прави ре-
гионални изследвания на активни сеизмични зони в Южна 
България и Източна Македония. Много активен е също при 
проведените от Геологическия институт при БАН контрол-
ни структурни изследвания при завършването на язовирна-
та стена на язовир Кърджали и пр. В хода на тези дейности 
Цанко Цанков се очертава като тектоник с подчертани ин-
тереси към структурния анализ и регионалната геотектони-
ка. В ранния етап на своята работа, образно казано, едното 
око на Цанко поглежда повече към регионалната геология, 
стратиграфията и палеонтологията. 

През 1961 г. излизат от печат 4 статии на Цанко Цанко: 
първата е съвместно с Б. Връблянски и К. Будуров – „При
нос към стратиграфията на горната креда между Со
фийското поле и гр. Панагюрище“, след която следва 
работата му с Ю. Карагюлева – „Блокова тектоника в 
напречното понижение на Згуриградската антиклинала 
между селата Лютаджик и Згуриград“, последвана от 
две самостоятелни публикации – „Бележки върху текто
никата на Гълъбецката област и прилежащите ѝ земи“ 
и „Бележки върху взаимоотношенията между Южните 
Карпати и Балканидите в Северозападна България“. В 
ин тервала 1963–1964 г. следват статиите, посветени на 
Маст рихта при с. Ружинци, Белоградчишко и въпроса 
за източната граница на Южните Карпати в България: 
„Стра тиграфия карпатского типа мела в районе Кулы“; 
“Sur le niveau stratigraphique de l‘espèce Bostricнoceras 
polyplocum (Roemer) en Bulgarie du nord”; „Амонити от ма
стрихта при с. Кладоруб, Белоградчишко (Северозападна 
България)“; „Систематични палеонтоложки изследвания 
на горнокредното амонитно семейство Hauericeratidae в 
България“.

Следващите години са преломни за научните търсения на 
Ц. Цанков. През 1963 г. под ръководството на акад. Е. Бон-
чев, съвместно с П. Гочев, И. Петков, И. Хайдутов и П. Чу-
ма ченко, той участва в изследванията на последствията от 
Скопското земетресение (26.07.1963 г.), резултатите от кои-
то са обобщени в статията „Върху характеристиката на 
Скопското земетресение (26.VII.1963)“ (1965). В следва-
щите години изследванията на Ц. Цанков се насочват поч-
ти изцяло в областта на тектониката и сеизмотектониката.

Паралелно и естествено Ц. Цанков израства и в науч-
ната йерархия. През 1965–1966 г. е на специализация по 
структурен анализ в Геотектонския институт в Берлин 
(бивша ГДР) при проф. Карл Бернард Юбитц, а през 1968–
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1969 г. е Хумболдтов стипендиант по структурен анализ 
в Университета в Ерланген, Германия при проф. Вернер 
Шван. През 1967 г. защитава дисертация за образователна-
та и научна степен „доктор“, през 1986 г. е вече доктор на 
науките. През 1978 г. е избран за ст.н.с. ІІ ст. (= доцент), а 
от 1991 г. е ст.н.с. І ст. (= професор) в Геологическия инсти-
тут при БАН. Ръководител е на Проблемната лаборатория 
по сеизмотектоника в Геологическия институт (1993–2000) 
и председател на Общото събрание на учените в института 
(1993–1999).

През 1999 г. Цанко Цанков е избран за редовен про-
фесор в Югозападния университет „Неофит Рилски“–
Бла гоевград, където работи до пенсионирането си през  
2013 г., а и досега продължава да чете лекции като гост-про-
фесор. Председател е на Общото събрание на учените от 
Природо-математическия факултет на ЮЗУ–Благоевград 
(2003–2013). 

Цанко Цанков винаги е умеел да заинтересува слу-
шателите си при представяне на научни резултати и 
идеи. Така той успяваше да увлече млади учени. Още в 
Геологическия институт той е научен ръководител на 
докторантите Радослав Наков, Митко Паскалев, Николай 
Кацков и Кунчо Куртев, а впоследствие в ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ – на Красимир Стоянов. Всички негови докторан-
ти са защитили успешно дисертациите си, чиито теми са из 
областите на регионалната тектоника, сеизмотектониката 
и геоморфологията. Тази негова способност намери ярка 
изява в работата му като професор в ЮЗУ–Благоевград. 
Той разработва и чете лекции пред студенти географи и 
еколози, ръководи семинарните занятия и упражненията 
по геология, геология с петрология (за еколози), геомор-
фология, геология и геоморфология, екологични аспекти 
на геоморфологията, сеизмичен риск, екологичен риск при 
природни бедствия, геоморфология на България, геотекто-
ника, геодинамика, морфоструктурен анализ, кватернерна 
геодинамика на България. Проф. Цанков е бил научен кон-
султант на повече от 10 докторанти и научен ръководител 
на над 60 дипломанти. Автор е на няколко десетки рецен-
зии на тези за „доктор“ и „доктор на науките“, монографии 

и научни статии. Автор и ръководител е на 2 и е участвал 
в 3 завършили успешно научни проекта на преподаватели 
и студенти от ЮЗУ–Благоевград. През последните години 
организира и ръководи вече утвърдилите се дву- и три-
дневни студентски екскурзии по проблемите на геология-
та, общата геоморфология и геоморфологията на България. 

Проф. Цанков е основател и организатор на Кабинета 
по геология и геоморфология към катедрата ГЕООС в 
ЮЗУ–Благоевград. Кабинетът е обзаведен с учебна мине-
раложка сбирка, специализирана библиотека по геология и 
природна география и редица оригинални геоморфоложки 
и морфоструктурни карти.

Активната педагогическа дейност на проф. Ц. Цанков се 
разширява с избирането му за гост-професор в Шуменския 
университет. Така той успява да представи новите по-
стижения на геологията и геоморфологията пред широки 
аудитории. Затова неслучайно той е избран за „Почетен 
професор на Югозападния университет „Неофит Рилски“–
Благоевград (2006) и „Почетен професор на Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“ (2015)1.

Проф. Ц. Цанков е един от най-плодовитите автори в 
българската геология – има публикувани повече от 340 
труда (в това число автор и съавтор на повече от 28 мо-
нографии, монографични сборници, книги и на около 20 
научно-популярни статии). Бил е научен консултант и е 
участвал в научно-популярни филми, радио- и телевизион-
ни предавания. Разработва регионални, теоретични, мето-
дични и терминологични въпроси по геотектоника, струк-
турен и морфоструктурен анализ, както и по регионалната 
геология, тектониката, геоморфологията, геодинамиката, 
сеизмотектониката и приложната геология на източната 
част на Балканския полуостров, Телския Атлас (Алжир), 
Куба, някои региони от Източна Европа.

През последното десетилетие проф. Ц. Цанков посвети 
поредица от около 50 статии и 4 монографии на стиковата 
област между геологията и геоморфологията – морфострук-
турния анализ. Значителен брой от трудовете му са пуб-
ликувани на английски, руски, немски или испански език. 
Понастоящем той работи и публикува върху фанерозойска-
та палеогеодинамика, регионалната неогенско-съвременна 

1 Доц. д-р С. Станкова от Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски“ е публикувала биобиблиографски очерк 
за проф. Ц. Цанков, в който с голямо уважение и топлота пред-
ставя своя учител: Станкова, С. 2015. По прашния друм на един 
живот... С., Изд. График–19, 72 с.
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тектоника, сеизмотектониката и приложната геология на 
източната част на Балканския полуостров. Редактор е на 8 
и автор на множество геоложки карти (1989–1995), водещ 
автор и редактор на първата Неотектонска (Кватернерна) 
карта на България в мащаб 1:500 000 (1998). От по-значи-
телните творчески постижения на проф. Ц. Цанков се от-
кроява активното му първостепенно участие в: 1) аргумен-
тирането и разработването на съвременния плейттектонски 
модел на българските земи, 2) изграждането на съвремен-
ната представа за късноалпийския комплексен етажиран 
навлачен строеж на Средна и Южна България, 3) създава-
не на оригинален модел за неогенско-съвременното гео-
тектонско и геодинамично развитие на българските земи, 
4) изясняване на морфоструктурния механизъм на форми-
рането на съвременния български релеф и пр. Работил е 
като експерт в изследването на Вранчанското земетресение 
от 1977 г. и в експертната оценка на района на АЕЦ Белене 
от Геологическия институт при БАН. Той е бил гост-про-
фесор в университетите в Ерланген (Германия), в Торино 
(Италия), в Масачузетския технологичен институт (MIT) в 
Бостон (САЩ). 

Като дългогодишен председател на Общото събра-
ние на учените от Природо-математическия факултет на 
ЮЗУ–Благоевград проф. Ц. Цанков участва активно в 
дейността на преподавателския колектив и при разреша-
ването на важ ни проблеми на факултета. 

Член е на Българското Геологическо дружество (от 
1957 г.), Съюза на учените в България, Международната 
тектонска комисия при Карпато-Балканската геологическа 
асоциация, Националната тектонска комисия на България, 
Националната комисия по противоземетръсно строител-
ство, член-основател на Хумболдтовия съюз в България. 
Бил е член на редица научни съвети, експертни комисии 
и др. Награждаван е със: Златна значка „За високо техни-
ческо равнище“ (Комитет за наука, технически прогрес и 
висше образование) – 1977 г., Юбилеен медал „100 годи-
ни българска геология“ (Държавен съвет на НРБ) – 1980 г., 
Значка за отличие на БАН (Президиум на БАН) – 1985 г., 
Юбилеен медал „20 години ПГП и ГК“ (Комитет по геоло-

Монографията „Морфоструктура на  Източна Стара пла
нина“ (2011), написана съвместно от проф. Цанко Цанков и 
доц. Светла Станкова е показателна за умението на Цанко 
да работи с млади хора. Авторите представят резултатите от 
проведения регионален морфоструктурен анализ на Източна 
Стара планина между прохода Вратник и нос Емине, за която 
област досега липсваше такова  задълбочено обобщение.

Eдна от най-новите книги на проф. Ц. Цанков е посветена на 
морфологията на Родопите (2015). Тя отново показва стила 
му да работи в тясно сътрудничество с млади колеги.
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гия) – 1986 г., Юбилеен медал на Института по геология 
и палеонтология при Кубинската академия на науките –  
1988 г., Първа награда за научна разработка в областта на 
природните науки в БАН – 1994 г.

В последно време проф. Ц. Цанков изследва морфотек-
тониката на източната част на Балканския полуостров, в ре-
зултат на което публикува представите си за хода и ролята на 
междуконтиненталната колизия между Европа и Гондвана, 
за геотектонската същност на Черноморския басейн и пр. 
Резултатите от всички тези изследвания дадоха възможност 
на учения да пристъпи, с участието на свои сътрудници, 
към подготовката за отпечатването на капиталния му труд 
„Морфоструктура на източната част на Балканския по
луостров“. Неговата основна част ще бъде изготвената като 
атлас – оригинална, засега единствена Морфоструктурна 

карта на източната част на Балканския полуостров в мащаб 
1:250 000 (състояща се от 16 картни листа).

В цяло проф. Цанко Василев Цанков е една от най-яр-
ките (и колоритни) фигури в българската геология: при-
родно надарен, израснал в една забележителна среда, той 
още с началните си стъпки в науката очертава своя собст-
вен стил и собствен път в геоложките изследвания, които 
го довеждат до забележителни резултати. Учен и педагог, 
Цанко Цанков е и най-изпъкващата личност у нас след 
проф. Д. Яранов в граничната област на познание между 
геологията и природната география и по-специално между 
тектониката и геоморфологията.

Да пожелаем на нашия колега и приятел, забележител-
ния учен и педагог проф. дгн Цанко Василев Цанков добро 
здраве и нови творчески успехи.

Акад. Тодор Николов


