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In memoriam

Проф. дгн Иво Георгиев Сапунов (1932–2020), спомен за един скромен човек  
и голям учен

На 14 май 2020 г. ни напусна изтъкнатият български геолог 
и уважавани изследовател, оставил неизменна диря в бъл-
гарската палеонтология и стратиграфия – проф. дгн Иво 
Георгиев Сапунов. Изминал дълъг и плодотворен трудов 
път, със съществени приноси в полето на юрската геоло-
гия, проф. Сапунов си създаде име на скромен, но взиска-
телен, задълбочен и ерудиран учен. Неговите изследвания 
са с основополагащо значение за официалната литостра-
тиграфска схема и съвременната зонална подялба по амо-
нити на Юрската система в България. Те са в основата на 
днешното разбиране за геодинамичната история на българ-
ските земи по време на Юрския период и са допринесли 
за разкриването на взаимовръзката между юрските обста-
новки и фосилните организмови съобщества у нас и техни-
те едновъзрастови аналози в Северозападна, Централна и 
Източна Европа, Кавказ и Медитеранската област в Европа 
и Северна Африка.

Проф. Иво Сапунов е роден на 18 януари 1932 г. в  
гр. Русе в семейството на Георги и Цветана Сапунови. 
Там той завършва първоначално образование и е приет за 
ученик в Дойче шуле, единственото по рода си немскоези-
ково училище в Югоизточна Европа, станало нарицател-
но за взискателност при преподаването и високо качество 
на обучението. В Дойче шуле учи две години до негово-

то закриване в началото на лятото на 1944 година, когато 
директорът и немските учители напускат страната заради 
настъпващата към България съветска армия. Семейството 
на Иво Сапунов се премества да живее в София, където е 
записан и впоследствие завършва гимназиално образова-
ние във Втора софийска мъжка гимназия. По време на теж-
ките бомбардировки на британските и американските ВВС 
в центъра на София през зимата 1943–1944 г. и пролетта 
на 1944 г. сградата на ул. „Аксаков“, където е жилището 
на Сапунови, е сериозно увредена, но родителите на проф. 
Сапунов успяват да възстановят дома си в трудните години 
след Втората световна война.

Образователната традиция на Втора мъжка гимназия, 
тясно свързана със Софийския университет, е била една 
от основните подбуди Иво Сапунов да продължи обра-
зованието си в най-старото ни Висше училище и през 
есента на 1949 г. той е приет за студент по специалност 
„Естествена история“. По думи на негови връстници, проф. 
Сапунов е можел да учи фармация, но е избрал геология-
та, като по-интересна дисциплина с по-лек курс на обуче-
ние. Студентството върви успешно и успоредно с голямата 
му любов – джаз музиката. Учи усилено английски език, 
свири на тромбон и пиано и става член на една от първите 
джаз формации в България – „Джазът на младите“, в коя-

„Джазът на младите“ (снимката е публикувана на сайта www.jazzfm.bg). Според Людмил Георгиев това е второто издание 
на формацията, а снимката е направена през 1953 г. в БИАД. Иво Сапунов е седнал на втория ред вдясно. Показателен за 
това време и несъвместим с музиката, която са правили тези момчета, е мраморният бюст на Сталин (вляво).
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Освен талантлив музикант, Иво Сапунов е бил и запален 
спортист. В спортен екип с №7 като студент във втори курс 
в Софийския университет (1950 г.).

В баскетболния отбор на Софийския университет (1952 г.). 
Иво Сапунов е вторият отдясно наляво.

Пред новопостроената сграда на Геологическия институт 
(1961 г.).

то свирят инструменталисти от различни столични гим-
назии като Людмил Георгиев, Морис Аладжем, Емануил 
Манолов (Бадема), Димитър Симеонов, Костадин (Коко) 
Чилев, Недко Трошанов, Вили Казасян и др. Формацията 
репетира по нощите, свири в софийските заведения и в не-
деля сутрин на ул. „Раковски“ пиеси на Арти Шоу, Дюк 
Елингтън, Бени Гудман, Глен Милър, Уди Хърман, Стан 
Кентън и други. В знаменитата си книга „История в син-
копи“, издадена през 2000 г., Людмил Георгиев пише, че 
Иво Сапунов (Слона) е бил запален и талантлив музикант и 
аранжор, за когото трябва да се съжалява, че не е останал в 
полето на джаза. Нетърпимостта на „народната“ власт към 

западната култура и трагичната участ на някои от събратя-
та му музиканти, изселвани от родните им места и изпрате-
ни в затвори и трудови лагери, принуждават Иво Сапунов 
да се откаже от голямата си мечта да отиде да свири джаз в 
Америка и той се отдава изцяло на геологията. През месец 
февруари 1954 г. се дипломира в Софийския университет, 
с квалификация геолог-палеонтолог.

Скоро след дипломирането си, през м. май 1954 г., Иво 
Сапунов постъпва на работа в Геологическия институт, къ-
дето е назначен като младши научен сътрудник. По това 
време институтът е само на седем години от основаването 
си и е част от Геологическия и Минерало-петрографския 
отдел на Природонаучния музей, с директор проф. 
Страшимир Димитров, а Иво Сапунов е най-младият 
учен. В продължение на 50 години той отдава много сили 
и енергия на науката и израства в кариерата като научен 
сътрудник (1966 г.), старши научен сътрудник II ст. (1967 
г.) и старши научен сътрудник I ст. (професор) (1987 г.) в 
Геологическия институт, където се пенсионира през 2004 
г. През 1959 г. е специализирал при проф. Кшьоншкевич в 
Ягелонския университет (Краков, Полша). Защитава кан-
дидатска дисертация през 1966 г. и докторска през 1985 г. 
През 1978 г. той е бил Научен секретар на Геологическия 
институт (по заместване). В периода 1979–1999 г. е бил 
три мандата завеждащ-секция „Палеонтология и страти-
графия“. През 1999 г. създава и става първи ръководител 
на Лабораторията за геоколекции на Геологическия инсти-
тут. В годините на активната си дейност проф. Сапунов 
е участвал дейно в различни професионални колективи 
при проучванията за нефт и газ на седиментните последо-
вателности в Мизийската платформа, в българските гео-
ложки експедиции в Алжир и при съставянето на картни 
листа от Геоложката карта на България в М 1:100 000 на 
литостратиграфски принцип. Участвал е в научни съвети, 
симпозиуми, конгреси и конференции у нас и в чужбина, 
сред които Юрските симпозиуми в Люксембург (1964 г.), 
Ерланген (1984 г.) и Лисабон (1988 г.), и Аркеловия симпо-
зиум в Лондон (1993 г.), на които са си давали среща най-
добрите специалисти и световни авторитети по юрска гео-
логия. Проф. Сапунов е бил индивидуален член с право на 
глас на Международната комисия по стратиграфия и член 
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на Националната комисия по стратиграфия на България. 
Водил е специализиран курс по таксономия и номенклату-
ра на студенти от Софийския университет. Бил е и дългого-
дишен редактор и член на редакционната колегия на списа-
ние Geologica Balcanica. Активната му работа създаде трай-
ни професионални контакти с геолози от цял свят и беше 
от голяма полза и подкрепа за колегите му от по-младите 
поколения. Проф. Сапунов поддържаше оживена научна 
кореспонденция и близки приятелски отношения с имени-
ти учени като проф. Холис Д. Хедберг (САЩ), проф. Джон 
Каломон и проф. Дезмънд Донован (Великобритания), 
проф. Бернхард Циглер (Германия), проф. Джакомо 
Канталупи (Италия), проф. Алберто Рикарди (Аржентина), 
проф. Реймон Ене и проф. Жак Тиери (Франция), проф. 
Райнхард Гиги (Швейцария) и много други, което е високо 
признание за научната му дейност.

Проф. Иво Сапунов е автор и съавтор в над 200 публи-
кации, основната част от които са научни статии и студии, 
публи кувани в авторитетни списания у нас и в чужбина, а 
също и научно-популярни статии, резюмета на доклади от 
научни форуми, записки на геоложки карти, както и 2 моно-
графии. Научните му трудове са обект на стотици цитирания 
както в България, така и в престижни чуждестранни издания. 
Първата му статия от 1957 г., отпечатана в сп. Известия на 
Геологическия институт, е посветена на стратиграфията 
и тектониката на Предбалкана между Дряновската река и  
р. Веселина и отразява началните му стъпки като млад спе-
циалист в Геологическия институт. Най-ранните му при-
носи, само стоятелни или в съавторство с колегите Иван 
Начев и Юлий Стефанов, са свързани с амонитните пос-
ледователности и етажните граници на Долноюрската и 
Средноюрската серия в Софийско, Етрополско, Тетевенско 
и Троянско, въз основа на които са направени сполучливи 
опити за зониране и корелации със Северозападна Европа, 
Карпатите, Кавказ и Руската платформа. За отбелязване са и 
публикациите му върху представителите на амонитните се-
мейства Liparoceratidae, Dactylioceratidae и Graphoceratidae 
и родовете Protoecotraustes, Cylicoceras и Bradfordia от 
Долната и Средната юра у нас. На един по-късен етап 
получените резултати, допълнени с още много нови дан-
ни, са му позволили да направи палеобиогеографско ра-
йониране с интрарегионален обхват, което се посреща с 
голям интерес и намира място сред основните автори на 
голямото обобщение “Biostratigraphie du Jurassique Ouest-
Européen et Méditerranéen. Zonations parallèles et distribution 
des invertébrés et microfossiles” на Groupe Français d’étude 

du Jurassique от 1997 г. Дълбоките регионални познания, 
натрупани в годините упорита съвместна работа с неговия 
съратник и близък приятел Платон Чумаченко, привличат 
вниманието на водещите френски геолози, ръководили 
Международната Пери-Тетиска корелационна програма, в 
резултат на която през 2000 г. е публикуван забележител-
ният синтез “Peri-Tethys Atlas” върху геоложкото развитие 
на Европа през Мезозоя, придружен с оригинални палеоге-
ографски карти.

На среща с доайена на българската палеонтология проф. 
Петър Бакалов, заедно с колегите Тодор Николов и Милчо 
Ганев (1963 г.).

Доклад на Конференцията на НТС по Минно дело и геоло-
гия (20.06.1985 г.).

На терена при работа по Пери-Тетиската корелационна 
програма с колегата и приятеля проф. Платон Чумаченко 
(1992 г.).
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Особено значение имат съвместните публикации на 
проф. Сапунов с Платон Чумаченко и Владимир Шопов 
върху паралелното зониране на скалите от Долноюрската 
серия по амонити, брахиоподи и бивалвии. Известни са тех-
ните идеи за палеотектонския строеж и палеогеографското 
развитие на нашите земи през Юрския период. Прецизните 
им описания и датировки на последователности в Стара 
планина, Предбалкана и Краището и на многобройни сон-
дажни разрези в Мизийската платформа, съвместно с Лили 
Додекова, Лилка Николова, Дешка Бакалова и Светлана 
Чернявска, са създали надеждна основа за тяхното позна-
ване и по-нататъшно изучаване. Несъмнено много важни 
са работите на проф. Сапунов в колективни публикации 
с водещи български геолози, положили основите и дове-
ли до утвърждаването на литостратиграфските единици у 
нас. Той е и сред авторския колектив, съставил първото 
българско издание на Международния кодекс по зоологи-
ческа номенклатура (МКЗН). Голям е приносът на проф. 
Сапунов за зоналното разчленяване и таксономията на амо-
нитите от Горноюрската серия в България, публикувани в 
няколко статии в сп. Geologica Balcanica и обобщени през 
1979 г. в монографията „Горна Юрска серия“ на поредица-
та „Фосилите на България“. Знаменита в това отношение 
е и съвместната му работа с Бернхард Циглер (Щутгарт). 
Не по-малко ценни са приносите, направени съвместно с 
колегата и приятеля Тодор Николов върху регионалната 
стратиграфия на Горноюрската и Долнокредната серия 
и по границата Юра/Креда в Балканидите. Същият твор-
чески тандем е в основата на второто пълно издание на 
Стратиграфския кодекс на България (2002 г.), който е съ-
образен в най-висока степен с принципите, процедурите и 
терминологията на Международното стратиграфско ръко-
водство. Двамата големи учени са сред авторския колектив 
на монографията „Геология на България. Том II. Част 5. 
Мезозойска геология“, излязла от печат през 2009 г.

Уместно е да се подчертае, че Иво Сапунов имаше 
специален афинитет към проблемите на номенклатурата и 
това беше показано с неговото активно участие както при 
превода на МКЗН, така и при разработването на принци-
пите на стратиграфската номенклатура и публикуване-
то на Стратиграфския кодекс на България. От името на 
Националната стратиграфска комисия той е водил редов-
на кореспонденция с именития американски учен Холис 
Хедберг – Президент на Международна комисия по страти-

графия. С това е поддържан общият стремеж нашата наука 
да бъде на нивото на световните постижения.

Проф. Иво Сапунов си отиде на 88 години. Житейският 
му път е преминал през трудности и препятствия, но е 
увенчан с изключителни професионални постижения и ус-
пехи. След завършването на Софийския университет, той 
работи в Геологическия институт при БАН, израствайки 
до равнището на учен със световно признание. Задълбочен 
в своите изследвания и педантичен в своята работа, той 
беше отворен за сътрудничество с колегите си от България 
и чужбина. При все, че в последните години остана сам 
(съп ругата му Лилия Додекова, също голям български учен 
и негов другар в живота, почина през 2016 г.) и въпреки 
здравословните му проблеми, той беше жизнен, до послед-
но работеше активно и се интересуваше от новостите в 
българската геология и в Геологическия институт. Отиде 
си някак неочаквано и остави голяма празнина в нашата 
наука. Светлата памет на проф. Иво Сапунов ще остане 
завинаги в сърцата на българските геолози. Поклон пред 
скромния човек и големия учен!

Избрани публикации  
на проф. Иво Сапунов
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