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In memoriam
Инженер-геолог Никола Георгиев Ненков (1927–2017)

На 11 февруари 2017 г. почина уважаваният у нас и в
чужбина инженер-геолог и хидрогеолог Никола Георгиев
Ненков. Той е роден на 31 октомври 1927 г. в с. Добревци,
община Ябланица, Ловешки окръг, в занаятчийско семейство.
Първоначално учи в с. Ябланица, след което завършва
гимназията в гр. Враца с отличен успех. През 1947 г. постъпва в Софийския университет, специалност „Естествена
история“. През 1952 г. завършва в Държавната политехника първия випуск на новосъздадената в България специалност „Инженерна геология и хидрогеология“. Негови
състуденти и приятели са: чл.-кор. проф. Минко Минков,
доц. Данчо Кънев и инженер-геолозите Никола Дуков,
Лазар Йотов, Стефан Цветков, Петко Иванов и др.
През 1952 г. постъпва на работа в „Енергопроект“, където работи до 1976 г., като последните години е началник на отдел „Северна България“. В „Енергопроект“ инж.
Ненков е ръководил и участвал в проучването на стотици обекти, като по-важните от тях са: курортен комплекс
„Златни пясъци“, свлачище в гр. Балчик, водоснабдяване на ЦХК „Мизия“, нефтохимически завод в гр. Бургас,
промишлен комбинат в гр. Враца, хидротехнически комплекс „Никопол-Турну Мъгуреле“, химически заводи в
гр. Видин, електропровод „България-Румъния“ в района на
гр. Оряхово, първите реактори на АЕЦ „Козлодуй“ и др.
По-съществените проблеми, които изследва и решава инж.
Ненков са: фундиране на специални съоръжения в пропадъчни льосови почви и фундиране чрез изграждане на
пясъчни и циментопочвени възглавници. Никола Ненков е
един от съставителите на първата хидрогеоложка карта на
България в мащаб 1:100 000, изготвена под ръководството
на руския специалист проф. Плотников. Той е съавтор на
популярната книга „Безценното съкровище“, публикувана през 1963 г., в която се разглеждат термоминералните
води по света, както и разпространението на минералните
извори в България. Рецензирал е книгата на проф. Михаил
Гълъбов „Хидродинамика на подземните вододобивни и
дренажни съоръжения“.

Като експерт-консултант в Министерството на иригациите в Сирия инж. Ненков е участвал в проучването на
напоителните системи „Хабур“ и „Тигър“. След 1976 г.
до пенсионирането си инж. Никола Ненков работи в „Агро
проект“, като ръководи инженерногеоложките и хидрогео
ложките проучвания на редица обекти в Сирия, Йемен,
Виетнам и др.
Със смъртта на Никола Ненков българската геология
загуби един от най-добрите си специалисти, с широк пог
лед върху различни и сложни проблеми в областта на инженерната геология и хидрогеология, и един прекрасен
човек и колега.
Поклон пред светлата му памет!
Румяна Ангелова
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