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Професор дгн Платон Василиевич Чумаченко, почетен член на Българското 
геологическо дружество на 80 години

Проф. дгн Платон Чумаченко е роден на 27 май 1935 г. 
в с. Бяла (Сливенска област). Родителите му Василий 
Чумаченко и Наталия Ченгер са емигранти от Украйна и 
Северна Добруджа, създали семейство и оставили наслед-
ници във втората им родина България, в която са се уста-
новили след драматичните исторически събития в Руската 
империя и на Балканите през 20-те години на миналия век.

По спомени на негови близки приятели, Платон Чу-
маченко се увлича по геологията още в ученическите си 
години и тази привързаност е останала силна и жива и до 
днес. На 19 години той е приет за студент по геология в 
Софийския университет, където се дипломира през 1959 г. 
със специалност геология и палеонтология. В същата годи-
на започва работа като геолог в Управлението за геолож-
ки проучвания в София. През 1960 г. Платон Чумаченко 
е назначен като специалист в секция „Тектоника“ на Гео-
логическия институт „Акад. Стр. Димитров“ при БАН. Тук 
той развива забележителна научна кариера, израствайки от 
научен сътрудник III ст. до старши научен сътрудник I ст. 
(професор) в секция „Палеонтология и стратиграфия“, къ-
дето работи до пенсионирането си през 2003 г. 

Първите публикации на проф. Чумаченко са свързани 
с геологията и неотектониката на Западна България. Спе-
циализацията при проф. Макридин и доц. Кац в Харковския 
университет през 1967 г., върху методиката на серийните 
прерези на брахиоподите, оказва голямо влияние върху 
научните му интереси и той посвещава над 40 години от 
активната си научна работа на таксономията, биострати-
графията и палеоеколожкото значение на юрските брахио-
подни съобщества в България и от чужбина. През 1971 г. за-
щитава успешно дисертацията „Долноюрските брахиоподи 
в Западна Стара планина и Краището“ за придобиване на 
научната степен „кандидат на геолого-минералогическите 
науки“ (понастоящем доктор). През 1989 г. след защита на 
дисертационен труд на тема „Юрските брахиоподи в се-
верния и южния борд на Тетиса (биостратиграфия, палео-
екология и таксономия)“ той придобива научната степен 
„доктор на геолого-минералогическите науки“ (доктор на 
науките).

Богатият житейски път на проф. Платон Чумаченко 
е умело съчетание на разнообразна и енергична про фе-
сионална, обществена и образователна дейност. Работил е 
като геолог-картировач в Северен Алжир (1970–1972 г.) и 
като старши геолог на българската група в Международната 
геоложка експедиция в Монголия (1977–1979 г.). Участвал 
е в изследванията на юрските седименти от дълбоките 
сондажи, прокарвани при търсенето на нефт и газ в Се-
верна България през 80-те години. Като експерт, съавтор 
и рецензент, проф. Платон Чумаченко е допринесъл за 
издаването на геоложките карти в М 1:100 000 и М 1:50 000 
на райони от Стара планина, Предбалкана и Краището. 
Заемал е редица важни обществени длъжности у нас и в 
чужбина: председател на Експертната комисия по науките 
за Земята към Фонд „Научни изследвания“ на МОН (1990–
1993 г.), председател на Научната комисия по геолого-

географски науки при ВАК (2000–2003, 2006–2010 г.), 
дългогодишен член на Управителния съвет на Българското 
геологическо дружество, активен участник в инициативите 
на ProGEO за популяризиране и опазване на геоложкото 
наследство в България, ръководител и участник в проекти 
на Международната геоложка корелационна програма на 
ЮНЕСКО (IGCP), на Перитетиската корелационна про-
грама и на много български и международни научни 
геоложки проекти. Проф. Платон Чумаченко е членувал в 
редица авторитетни международни и български комисии и 
e участвал с доклади на много международни и национални 
геоложки форуми. От името на БГД е бил организатор 
на геоложката екскурзия на Геоложката асоциация на 
Обединеното кралство в България (1971 г.). Той е бил ре-
цензент на статии, доклади, дисертационни трудове и кон-
курси в областта на геоложките науки. С малки прекъсва-
ния, от 1973 до 1991 г., е бил лектор по палеоекология в 
СУ „Св. Климент Охридски“. С ценните си съвети, препо-
ръки и внушения, проф. Платон Чумаченко е допринесъл 
като научен ръководител и консултант за прохождането и 
израстването на поколения млади геолози у нас. За своя-
та дейност проф. Чумаченко е отличен с редица награди: 
Почетен знак на Международната геоложка експедиция в 
Монголия, медал „100 години Българска геология 1880–
1980 г.“, орден „Кирил и Методий“ и др. По предложение 
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на Управителния съвет на Българското геологическо дру-
жество на отчетно-изборното събрание на БГД, проведено 
на 7 декември 2011 г., проф. Платон Чумаченко е избран 
единодушно за почетен член на дружеството. Изборът му 
е обоснован от високите му постижения в геологията на 
България, дългогодишната му организационна работа в 
БГД и по повод 75-годишния му юбилей.

Научната продукция на проф. Платон Чумаченко е 
твърде богата и се отличава с разностранни и оригинални 
приноси, с авторство или със съавторство на повече от 
240 научни и научно-популярни публикации, излезли от 
печат в национални и престижни международни изда-
ния. Дългогодишната и добросъвестна обработка на съб-
рания изобилен фосилен материал са в основата на за-
дъл бочените му таксономни изследвания на юрските 
бра хиоподи в Балканидите, Динаридите и Северна Аф-
рика, а така също и на ихнофосилите от юрско-долно-
кредния интервал в България. Специално внимание 
заслужават работите на проф. Платон Чумаченко върху 
палеотеченията и разпространението на брахиоподните 
танатоценози в ранно-средноюрските басейни, оставили 
ясен отпечатък в геоложкия летопис на нашата страна и 

на страните от Медитеранската област. Сред приносите 
на проф. Чумаченко е изградената от него юрска зонална 
брахиоподна схема, която е обвързана със зоналните схеми 
по амонити и белемнити. Придобитият богат теренен 
опит му е позволил да направи съществени приноси 
в официалната юрска литостратиграфия и особено в 
стратиграфията на юрските седименти в СЗ България и 
Източна Стара планина. Той публикува редица работи с 
регионален и междурегионален характер, въз основа на 
които са реализирани сполучливи корелации на разрези 
от Западна България и Източна Сърбия, от Източния 
Балкан и Крим. Проф. Платон Чумаченко е автор на 
палеогеографски и геодинамични интерпретации върху 
геоложкото развитие на българските земи през Юрския 
период. Има значителен принос за разработването на 
проблеми, свързани с геоложкото наследство на България. 
В последните години проф. Чумаченко е отдаден на 
историята на геоложката наука у нас.

Да пожелаем на нашия учител, колега и приятел, 
изтъкнатият български геолог и общественик проф. дгн 
Платон Чумаченко крепко здраве и нови творчески успехи. 
Честит юбилей, уважаеми проф. Чумаченко!

Управителен съвет на Българското геологическо 
дружество


