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Иван Михайлов Паяков (1931–1984) – минералог. Спомени  
за ръководителя на нашите ученически походи

Тук са събрани от Платон Чумаченко и Свето-
слав Петрусенко спомените, написани на хартия 
или останали само в паметта на няколко участ-
ника в походите – Любомир Левчев, княз Ники-
та Лобанов-Ростовски, почетен академик РАХ, 
доц. д-р Елена Чакалова, инж. Янко Дюлгеров, 
директор на „Интеркварц“, проф. дмн Здравко 
Паскалев (физик) и др. Ние бяхме ръководени 
от Иван Паяков, който има смелостта да ни води 
в планините и да ни учи на любов към природа-
та. С тези спомени изразяваме нашата почит към 
този голям човек!

Живот. Иван Паяков (фиг. 1) е роден на 
10.12.1931 г. в гр. София. Баща му Михаил Пая-

ков беше „Заклет експерт-счетоводител“, както 
пишеше на пиринчената плочка на вратата на 
къщата им на бул. „Братя Бъкстон“. Прогим-
назиалното си образование И. Паяков завърш-
ва в училище „Ген. Колев“ (сега 36-о СОУ) в  
кв. Бъкстон, а гимназиалното – в елитната Втора 
мъжка гимназия „Г. С. Раковски“ в София, след 
което през 1949 г. постъпва в Софийския уни-
верситет. 

В началото на студенството си, през юни 
1950 г., Паяков с младежки жар се отдава на об-
ществена работа – води група ученици, завър-
шили 8-и клас на 5-о единно училище „Иван Ва-
зов“ в Павлово (между които и авторите на тези 
спомени) на поход в Стара планина „По стъп-
ките на партизаните“. Той включва в похода и 
първите сведения за геологията по маршрута от 
Елешнишкия манастир, през вр. Мургаш (хижа 
Владко, днес х. Мургаш) с посещение в дейст-
ващата тогава мина „Ватия“, събиране на пет-
рографски образци и др. Както пише Любомир 
Левчев (1988, с. 253) „на пръв поглед той заслу-
жаваше името си. Изглеждаше хилав, но всъщ-
ност беше невероятно жилав и издръжлив. Той 
организираше похода с такава страст и размах, 
сякаш ставаше дума за изкачване на Еверест“. 
Преходът завършва в околностите на гр. Етро-
поле в стара златна римска мина. По време на 
следващата учебна година Иван Паяков органи-
зира за бъдещите походници кръжок с четене на 
лекции по исторична геология (предмет, който 
тогава слушаше в университета!) в неговата стая 
в дома им на бул. „Братя Бъкстон“. Стаичката 
на студента беше пълна с прости библиотечни 
етажерки, но по тях вместо книги бяха нареде-
ни минерали. Странен вид имаше тази безлюдна 
каменна библиотека. Тя съдържаше страшния 
гърч на Земята с цветовете на катаклизмите. 
През пролетта Паяка организира екскурзии до 
Владая, Мърчаево и Рударци (фиг. 2), по време 
на които надълго и нашироко обяснява кой ми-
нерал какъв е, за какво може да се използва, как-

Фиг. 1. Иван Паяков пред колекцията си от пощенски мар-
ки с геоложка тематика
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ва е неговата твърдост по таблицата на Моос, по 
какви външни белези се отличава от други сход-
ни минерали, какъв е неговият химичен състав и 
т.н. Заради него се хвърлихме да учим геология. 
Ходихме на практика по чукарите да търсим ви-
олетовите незабравки на аметиста или черните 
сълзи на турмалина и кристалите на опушения 
кварц. Край село Калково търсехме морион от 
находището, което сега лежи на дъното на язо-
вир „Искър“ (фиг. 3). Следващото лято походът 
беше в Родопите – от Михалково (събиране на 
флуоритни и калцитни кристали около мина 
„Михалково“), през х. Персенк, по Римския път 

(фиг. 4), Чудните мостове (Еркюпрю) (фиг. 5) и 
с. Забърдо до Чепеларе. И тук раниците ни се 
късаха от тежестта на образците от мина „Ми-
халково“ и тези, събрани около вр. Персенк.  
Тези ученически походи доведоха до това, че 
по-късно някои от „учениците“ на Иван Пая-
ков, и под негово силно влияние, като Никита 
Лобанов, Светослав Петрусенко и Платон Чума-
ченко, станаха професионални геолози, а Елена 
Чакалова – ботаник.

По време на следването си (фиг. 6) Иван е 
бил един от любимите студенти на доцент Иван 
Костов и е участвал активно в кръжока по мине-

Фиг. 2. Ученическа екскурзия (отдясно наляво): Платон Чу-
маченко, Иван Паяков, Янко Дюлгеров и Здравко Паскалев

Фиг. 3. Опушен кварц от находище Калково (сега под язо-
вир „Искър“)

Фиг. 4. Римски път в Централни Родопи

Фиг. 5. Чудните мостове в Централни Родопи
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ралогия – признат от колегите като най-добрия 
минералог на курса. На курсовия производствен 
стаж през лятото на 1952 г. в района на Дявол-
ския мост (Шейтан кюпрю) на р. Арда, ръково-
ден от Иван Костов, Иван Паяков заедно с ко-
легите Александър Горанов, Иван Боянов, Евге-
ния Гевечанова, Дочинка Бахнева и Маргарита 
Константинова спали под моста в продължение 
на една седмица (по спомените на доц. д-р А. Го-
ранов), завити само с по едно одеялце. Всички 
сандъци със събрани минераложки образци сва-
лили на гръб до Ардино. От тях в Музея по ми-
нералогия, петрология и полезни изкопаеми на 
Софийския университет има запазени прекрас-
ни кварцови, фелдшпатови и други образци от 
пегматитите в този район. 

Трудова дейност. След завършването през 
1954 г. на специалност „Геология“ (със специа-
лизация по геохимия) в Университета, Иван 
Паяков постъпва по разпределение на работа в 
Главно управление за геоложки и минни про-
учвания, където работи повече от десет години, 
основно на територията на Източните Родопи и 
Югоизточна България. 

На 24.05.1954 г. сключва брак с нашата съ-
ученичка и походничка Нонка Дурчева (1934–
1998 г.), най-скромната, най-добросърдечната 
(отговорник на групата по зоология по време 
на походите), която по-късно завърши Минен 
техникум, стана техник-геолог и работи дълги 
години в секция Минералогия на Геологическия 
институт при БАН като помощник на проф. 
Йорданка Минчева-Стефанова. Веднага след 

сватбата двамата с Нонка заминават на работа 
на проучвателния обект „Добромирци“ в Юго-
източните Родопи, за да допроучват това нахо-
дище на хромова руда, експлоатирано от нем-
ското дружество „Ерц“ през 1942–1944 г. През 
1955 г. им се ражда дъщеря Маня (Мария), която 
още на другата година взимат със себе си в Доб-
ромирци.

В Добромирци, съвместно с Петър Добрев и 
състудентката си Надя Гноевая, съставят доклад 
за резултатите от проведените през 1954 г. реви-
зионни геологопроучвателни работи за железни, 
манганови и хром-никелови руди в района (Доб-
рев и др., 1959ф). По-късно Паяков продължава 
да проучва находище Добромирци (фиг. 7, 8) 
и съвместно с колегите Св. Матеев и Гиргина 
Станишева-Наджакова обобщават резултатите 
от проучвателните работи, проведени в нахо-
дището през следващите три години (Паяков и 
др., 1961ф), а със Св. Матеев (Паяков, Матеев, 
1961ф) обобщават резултатите от проучвателни-
те работи за хромови руди в целите Югоизточ-
ни Родопи, извършени през същия период. През  
1963 г. излиза от печат статията на Паяков, напи-
сана съвместно с Мария Желязкова и Людмила 
Ивчинова (Паяков и др., 1963), в която авторите 
разглеждат структурно-текстурните особености 
и минералния състав на хромитовите руди от на-
ходище Добромирци. Това е систематизиране на 
огромния материал, събран в течение на всички 
проучвания, направени по онова време. Отделят 
няколко типа минерализации: ранно или про-
томагматични, късномагматични и хетеромаг-
матични. Според авторите ранномагматичните 
минерализации са представени от малки пласто-
образни и изолирани тела. Сред късномагма-
тичните минерализации отделят няколко типа:  
1) aвтомагматични – слабо или нефракционира-
ни, образуващи гнезда и лещи с малки размери; 
2) смесени син- и епигенетични минерализации, 
които биват: (а) фракционирани и (б) с признаци 
на фракциониране и ликвация, образуващи ле-
щообразни залежи и малки лещи; 3) eпигенетич-
ни: (а) с признаци на фракциониране и (б) с приз-
наци на фракциониране и ликвация, образуващи 
жилообразни тела и броеницоподобни лещи. 
Хетеромагматичните минерализации образуват 
жилообразни тела, жили или броеницоподобно 
подредени лещи. В заключение авторите пишат, 
че Добромирци е най-голямото хромитово на-
ходище в България, изградено почти изцяло от 
магнохромит и хромпикотит със съдържание на 
Cr2O3 от 46 до 54% при съдържание на SiO2 от 
5 до 1%. Според тях рудите са кондиционни и 
подходящи като суровина за производство на 
феросплави. Добромирските хромитови руди 
могат да се отнесат към онези категории, които 

Фиг. 6. Студенти от випуск 1954 г., водени от Васил Верги-
лов, в околностите на Клисурския манастир, Западна Стара 
планина (май, 1951 г.). Отдясно наляво, прави: Иван Пая-
ков, Татяна Тодорова, Елена Димитрова, Евгения Гевеча-
нова, Александър Горанов, Соня Барска; седнали: Георги 
Йорданов, Дочинка Бахнева, Славка Недялкова, Иван Боя-
нов, Васил Вергилов, Стефан Цветков
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Фиг. 8. Хромитова руда от находище Добромирци

въпреки ниското съдържание на Cr2O3 в рудата, 
могат да дадат богати концентрати, отговарящи 
на изискванията на черната металургия. Кон-
центратите ще се получават без особена загуба 
на рудно вещество, поради преимущественото 
разпространение на среднозърнестите руди в 
находището.

По-късно Иван Паяков ръководи проучвани-
ята на съседния Яковишки серпентинитов масив 
в околностите на с. Губерци, Кърджалийско, 
където, заедно с Татяна Тодорова-Кунчева, ус-
тановяват за пръв път в България сравнително 
редкия Fe-Mg хидросиликат – ферисепиолит 
(Тодорова, Паяков, 1967). Той се среща най-чес-
то в залбандите на азбестовите жили и по-рядко 
в самостоятелни жили и лещи. Мястото на на-
миране и асоциацията му с азбеста го определят 
като антифилитов и са указание за неговия хи-
дротермално-метаморфен произход. 

Фиг. 7. Карта на серпентинитовия масив Добромирци, допълнена от И. Паяков (1954 г.)
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Паяков прави и проучване на берилсъдържа-
щите пегматити при с. Смиловене в Средна гора 
за добив на калиев фелдшпат за нуждите на пор-
целановата индустрия, при което, по данни на  
С. Пет русенко, той е намерил най-големия бе-
рилов кристал в България (с дължина 71 cm)  
(фиг. 9). От ръчно обогатени проби от берил, съб-
рани от групата на Иван Паяков от околностите 
на с. Смиловене, по-късно Илия Веселинов полу-
чи първия български изкуствен изумруд. 

През 1958–1959 г. Иван Паяков е назначен за 
главен геолог на Бургаския медноруден район, 
със седалище в Малко Търново и Бургас, в който 
се включват и проучванията в Странджа, на кой-
то пост той сменява колегата Любен Василев. 
След известно време Иван Паяков е наказан по 
неизяснени причини, напуска Главното управ-
ление за геоложки и минни проучвания и се 
прехвърля на работа в Минераложката лабора-
тория на Водпроект в Павлово. Тук той отговаря 
за минераложките изследвания на строителните 
материали, които се проучват и използват от 
предприятието. От това време е публикацията 
на Паяков и Белокапов (1980), в която авторите 
съобщават за нов апарат и нов метод за лабора-
торно определяне на разсоляването и на някои 
други физикомеханични показатели на строи-
телните почви. Във Водпроект той прекара ос-
таналата част от трудовата си дейност. 

На 18.11.1984 г. той умира в София, след 
като дълго време се лекува в стационара на Бе-
лодробния диспансер в Павлово. 

Иван Паяков е съавтор на три публикации и 
три доклада, които се съхраняват в Национал-
ния геоложки фонд, както и на множество фон-
дови геоложки отчети във Водпроект. Хобито 
му беше колекциониране на пощенски марки на 
геоложка тематика, които обменяше активно с 
други колекционери от България и чужбина.
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Фиг. 9. Берилов кристал от вр. Влък, Централна Средна 
гора 
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