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Вълните на българското Възраждане се засилват 
особено чувствително откъм началото на 20-те 
години на 19 век. Голяма роля в това направле-
ние изиграва утвърждаването и развитието на 
единен национален български книжовен език 
и на възрожденската книжнина. През 1835 г. в 
гр. Габрово Васил Априлов основава Първото 
светско училище в България (днес Национална 
Априловска гимназия)1. През 1869 г. се основа-
ва Българското книжовно дружество – днес Бъл-
гарска академия на науките. Всичко това допри-
нася за повдигане на българския дух, на стреме-
жа към знания при младото поколение българи. 
В много селища на страната започват да никнат 
училища за просвета и култура.

Тъй като нашата задача е свързана с ранните 
корени на българската геология ще отбележим, че 
в това време на велик подем в духовността на бъл-
гарите се проявява една забележителна национал-
на черта – стремежът да се осигури добро образо-
вание на децата. С оглед на темата ще отбележим, 
че в този етап на национален подем се раждат 
бъдещите отци на българската геология: Геор-
ги Златарски (1853 г.), Георги Бончев (1866 г.),  
Стефан Бончев (1870 г.) – съзвездие от лично-

* Малин Иванов допринесе много за подготовката на тази статия 
със събирането и подреждането на голям пакет архивни материали 
за Стефан Бончев.
1 Васил Априлов е роден на 21 юли 1789 г. в гр. Габрово. Завършва 
гимназия в Брашов и за кратко следва медицина във Виена (1807–
1809). По-късно заедно с брат си започва да се занимава с различна 
стопанска дейност (бизнес!). Това му дава възможност да развива 
активна благотворителна дейност. През 1835 г. с помощта на Ни-
колай Ст. Палаузов, на братята Константин и Димитър Мустакови, 
на други български търговци в странство, както и на митрополит 
Иларион Търновски, открива в Габрово първото чисто българско 
взаимно училище, сегашната Априловска гимназия. Едно забеле-
жително историческо дело. Васил Априлов почива през 1847 г.

сти, които изиграват историческа роля в осно-
ваването на българската геология. Те получават 
високо образование в известни университети в 
чужбина и по-късно влагат своите знания и сили 
за просперитета на младото Отечество.

Ако хвърлим (даже бегъл) поглед върху прос-
ветните огнища, пламтели в района на Габрово, 
Търново, Елена, Жеравна, Котел и др. ще се уди-
вим колко велики личности в различни сфери 
и специално в областта на геологията е дал на 
Отечеството този забележителен край.

Не бихме могли да кажем на какво се дължи 
следното историческо (и реално) обстоятелство 
– как в един неголям район от страната ни, който 
включва Котел и Жеравна от изток, Велико Тър-
ново от северозапад и Габрово от запад, дават на 

Фиг. 1. Националната Априловска гимназия и паметникът 
на Васил Априлов (https://www.nag-school.org/)
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Отечеството велики личности – борци и творци 
за духовното възраждане на българите, воеводи, 
военни ръководители, учени и просветители. Но 
прави силно впечатление, че този малък кът от 
Отечеството ни дава старт и светлина на акад. 
Георги Бончев (Жеравна), проф. Петър Бакалов 
(Котел), акад. Георги Златарски (В. Търново), 
акад. Лазар Ванков, проф. Стефан Бончев, акад. 
Еким Бончев (Габрово) и много други. С това не 
подценяваме други селища на Родината. Любо-
питно: Георги Бончев е от Жеравна, но учи гим-
назия в Габрово, Еким Бончев е роден в София, 
но учи в Габровската Априловска гимназия. 

Ако включим в тази географска панорама и гр. 
Елена, който по позиция и история е неотменна 
част от този край на Отечеството, още по-силно 
ще изпъкне ролята на тези забележителни бъл-
гарски светилища. Защото Елена също е светила 
не само със своята Даскалоливница, в която идват 
да учат: П. Р. Славейков, Д. Войников, Д. Чинту-
лов, Др. Цанков, Н. Козлев, еленчаните Иван По-
пхристов Кършовски, Сава Катрафилов, Стоян 
Робовски, П. Ю. Тодоров и др. Но градът дава на 
България Дойно Граматик – автор на преписа на 
Паисиевата история (1784 г.), Иларион Макарио-
полски, Стоян Михайловски, Иван Момчилов – 
основател на „Еленската Даскалоливница), Сава 
Катрафилов и много други. 

Едва ли има има друго селище, друг град в 
страната ни, откъдето да са тръгнали толкова 

забележителни хора. От Елена и с еленско по-
текло са 11 действителни членове (академици) 
на БАН.

Вероятно (поне) част от читателите ще се 
усъмнят доколко има смисъл да разширяваме 
текста с привеждането на тези примери за се-
лища, които са били огнища и носители на дух 
и знания в епохата на нашето Възраждане. На 
всички нас обаче, особено в това съвремие, ни 
е необходим и поглед назад, за да видим откъ-
де сме дошли и кои са били будителите ни. И 
вероятно поради това трябва да поглеждаме 
към миналото като на поучителен спомен, за-
щото това ще бъде опора за поглед с надежда 
към бъдещето. Ние можем да си отговорим на 
този въпрос като погледнем какви личности са 
започ нали житейския си път от тези селища. 
Сред тях се открояват цяла плеяда светли лица 
– от воеводи и борци за свободата на Отечест-
вото, религиозни светци и дейци, лекари, прос-
ветители, учители, учени, политици... Плеяда 
от най-достойни българи.

Днес често пъти се организират (по най-пи-
щен начин) чествания на градове, наречени 
„Европейски центрове на културата“. Не сме 
компетентни да коментираме тази политика. Но 
колко селища в съвременна България можем да 
посочим като средища, в които и днес да пламти 
огъня на знанието? Селища, които да се мерят 
с Габрово, В. Търново, Котел, Жеравна, Елена 

Фиг. 2. Огнища и строители на българската геология (Николов)
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и т.н. Името на Стефан Бончев е преплетено в 
историята на този край. 

Но нека да се върнем към основния предмет 
на тези редове – животът и делото на една от свет-
лите личности на българската геология – проф. 
Стефан Бончев. Той е роден на 16.01.1870 г.  
в гр. Габрово. Завършва Априловската гимназия 
в родния си град, след което учи природни нау-
ки в Женевския университет, дипломирайки се с 
бакалавърска степен през 1891 г. След това се за-
връща в България и започва работа като учител 
в Хасково. Изучава Хасковския край и написва 
първата си научна работа. Изработва геоложка 
карта, която предлага на изложението на Пло-
вдивския панаир. Благодарение на нея, получава 
стипендия за специализация по тектоника в Цю-
рих (1892–1893 г.) Следва обучение по палеонто-
логия в Мюнхенския университет (1895–1896 г.),  
където защитава докторската си дисертация на 
тема „Хасковският терциерен басейн“2. 

Професионалната съдба на Стефан Бончев 
е сложно преплетена в „особена атмосфера“, а 
фигуративно на върха на „пирамидата“ е една 
ярка личност. За съжаление, след като се завръ-
ща в България, неговата кандидатура за асис-
тент в Софийския университет два пъти не е 
одобрявана и той започва работа като учител 
в Пловдивска гимназия (1896–1898 г.), а след 
това – в прогимназия в София (1899–1920 г.). 
В този период се посвещава на изучаването на 
регионалната геология и тектоника на България 

2 „Das Tertiärbecken von Haskovo (Bulgarien). Von Dr. St. Bontscheff. 
// Jahrbuch der k.k. Geologischen Reichsanstalt Bd. XLVI, 2. Heft. 
1896. с. 309–384, Mit 4 palaentologischen Tafeln, einer geologischen 
karte in Maastabe 1:126000, einer Kartenskizze via Online Katalog der 
Geologischen Bundesanstalt.

и Източна Сърбия и с това прави големите си 
приноси в българската геоложка наука3.

В някои бележки за живота и дейността на 
Ст. Бончев в това далечно време се пише: „при 
няколко опита да стане асистент в Университе-
та Стефан Бончев не успява!!!“ Това не е исти-
на! Той просто не е допуснат до подстъпите на 
нашата Алма Матер от друг Бончев – Георги, 
който дълго време е препятсвал постъпването 
на Стефан Бончев в Софийския университет. 
Това е необяснимо поведение на учен със све-
товно реноме, какъвто е акад. Георги Бончев, но 
е факт. В тази връзка е уместно да се отбележи, 
че след преждевременната кончина на проф. 
Георги Златарски (1909 г.), нищо съществено в 
организацията на университетската геология не 

3 Като парадокс на съдбата, синът на проф. Ст. Бончев Еким също се 
изправя пред подобно препятствие. Той е препоръчан през 1931 г.  
от Института по геология за асистент, но два пъти Факултетният 
съвет отказва да го избере. Това става на третия път след намесата 
на известния учен Асен Златаров.

Фиг. 3. Проф. д-р Стефан Бончев (1870–1947)

Фиг. 4. Първата страница от публикацията на дисертация-
та на Стефан Бончев (1896), разработена в Университета 
в Мюнхен под ръководството на един от най-известни-
те немски учени от 19 в. Карл Алфред фон Цител ( Karl 
Alfred von Zittel, 1839–1904) – геолог, палеонтолог, ми-
нералог
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е могло да се осъществи без да имало предвари-
телно одобрение от акад. Георги Бончев. Поради 
това, след кончината на проф. Георги Златарски 
настъпва криза в направлението на стратигра-
фията, палеонтологията и историчната геология 
в Софийския университет.

Възниква сериозен проблем. Първото пред-
ложение за преодоляване на кризата е било да 
се привлече като професор-ръководител на кате-
драта по геология и палеонтология именитият (и 
по това време) д-р Стефан Бончев (1870–1947). 
Той има бакалавърска степен по природни науки 
от Женевския университет, след това специали-
зира тектоника в Цюрих (1892–1893 г.), а после 
и по палеонтология в Мюнхенския универси-
тет, където защитава докторска дисертация през 
1896 г. Но тази идея е лишена от силна подкрепа 
и остава нереализирана. Стефан Бончев продъл-
жава своето историческо дело като учител.

По настояване на акад. Г. Бончев, Лазар Ван-
ков е избран за професор в Софийския универ-

ситет през 1910 г., където от 1.01.1911 г. поема 
ръководството на катедрата, основана и оглавя-
вана дотогава от първия български геолог. Ван-
ков работи като професор в течение на 12 годи-
ни. Той е високо образован и талантлив млад 
геолог, който след завръщането си в България 
прави бърза кариера. Като геолог-минералог се 
ориентира към минното дело, инженерно-гео-
ложки проблеми и въпроси на концесиите. През 
1898 г. Л. Ванков е избран за дописен член, а 
през 1900 г. – за действителен член на БАН.

Като държавен геолог-минералог Л. Ванков е 
изпълнявал множество, в повечето случаи адми-
нистративни задължения, свързани с проучва-
ния на терените на запазени периметри с оглед 
даване на концесии за търсене и експлоатация 
на полезни изкопаеми. В това направление Л. 
Ванков работи всеотдайно; пише доклади, екс-
пертни оценки и различни предложения, свърза-
ни с искания за концесии. 

Като професор в Университета Л. Ванков 
чете лекции по обща геология, исторична гео-
логия и геотектоника. През този период обаче се 
наблюдава спадане на неговата активност. Труд-
но е да се обясни това, но вероятно той не могъл 
да се адаптира напълно към преподавателската 
работа. Всъщност това е и енигмата Лазар Ван-
ков, който след блестяща административна и 
научна дейност като държавен геолог-минера-
лог, в битността си като професор в Софийския 
университет не се извисява на равнището на 
постиженията си от предходния период на своя 
жизнен път. 

Във връзка с това Г. Бончев (1924) пише, че 
след напускането на работата си в Минното от-
деление Л. Ванков „…мина и се стопи в друга 
научна област, с което се стори и грешка, по-
неже се смеси с широката научна област с час-
тичната практичност.“ И още: „Дошел в тази 
катедра, Ванков измени значително условията 
на своята работа. Той от работник предим-
но в приложната геология трябваше да мине 
в областта на теоретичната и методичната 
геология, а то бе един голям скок, а особено за 
човек, който десетки години не бе боравил с 
пос ледната.“

Тук ще си позволя да отбележа едно впечатле-
ние, формирано след разговори с видни българ-
ски учени като проф. П. Бакалов, проф. В. Цан-
ков, акад. Ек. Бончев, с които съм имал щастието 
да говоря, че избирането на Л. Ванков за профе-
сор в Университета е станало след енергичното 
и нетърпящо възражение предложение на акад. 
Г. Бончев. Затова, историческата истина трябва 
да бъде отбелязана: този демарш на Г. Бончев 
е бил неоснователен и не е допринесъл нито за 
личното творческо развитие на Л. Ванков, нито 

Фиг. 5. Още като учител Стефан Бончев, заедно със 
своя колега Иван Нейчев, издава през 1908 г. учебник по 
„Гео логия и минералогия“ за горните класове на сред-
ните училища
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за развитието на историко-геоложкото направ-
ление в нашата наука през 10-те и началото на 
20-те години на миналия век. В битността си на 
професор Л. Ванков има само една публикация: 
„Геологически изучвания на Югозападна Тра-
кия и Източна Македония“. – Сп. БАН, 1923, 
ХХV, 113–185, а в предишния период – общо 12 
статии. 

Лазар Ванков си отива твърде рано, на 55 
години. На 23.08.1923 г. той почива в Мюнхен 
след неуспешна операция. От есента на 1923 г. 
неговото място се заема от Ст. Бончев, който бе-
лежи нов етап в историята на българската гео-
логия.

През 1923 г. Стефан Бончев е избран за про-
фесор – ръководител на катедрата по Геология 
и палеонтология на Софийския университет, 
която ръководи до 1940 г. Това става след дъл-
ги и мъчителни разговори между Петър Бакалов 
и Георги Бончев, след които „патриархът на 
българската минералогия и петрология“ се съг-
ласява в случая да подкрепи Стефан Бончев. В 
битността си на проф. Стефан Бончев разработ-
ва съвременни курсове и чете лекции по Обща 
геология; Исторична геология; Извори и мине-
рални находища; Рудни находища; Геология на 
България.

Блестящ учен и забележителен педагог Сте-
фан Бончев привлича студентите със своите 
знания, благ характер и умения да поощрява 
студентите към нови знания. Той създава в рам-
ките на Софийския университет Докторантски 
институт, с цел специализации и разработва-
не на дисертации от талантливи випускници в 
областта на геологическите науки. Първи док-
торант става Васил Цанков, който защитава на 
27.10.1929 г. успешна дисертация, посветена 

на горнокредната серия в Шуменското плато. 
Последват успешни защити на дисертации на Е. 
Коен, Е. Бончев, П. Гочев, Р. Берегов, П. Ман-
дев, Х. Антонов, Е. Белмустаков, М. Йорданов и 
др. Тези млади учени определят облика и равни-
щето на българската геология през 30-те и 40-те 
години на българската геология. И това е една 
от най-големите заслуги на Учителя – универси-
тетския професор Стефан Бончев.

Удивително е как този тих човек е успял за 
кратко време да развие такава впечатляваща 
дейност в битността си на професор в Софий-
ския университет (1923–1947 г.). Сам започва 
проучвания върху тектониката на България, 
публикува основополагащи работи по регионал-
ната геология на страната, открива Свогенския 
антрацитен въглищен басейн. Инициатор е на 
гео логическо проучване на България през 1930 г.  
Започва създаването на геоложка карта на Бъл-
гария в М 1:126 000 – едно дело, което намери 
блестящо продължение в периода 1950–1995 г. 
Поради това може да се приеме, че след Георги 
Златарски Стефан Бончев допринася най-много 
за българската геологическа школа (в аспекта на 
стратиграфията, регионалната геология и текто-
никата).

Стефан Бончев се откроява не само като 
блестящ учен, но и като истински педагог още 
по времето, когато е учител в Хасково (1891 г.), 
Пловдив (1898 г.) и в София (след 1899 г.). Ръко-
водител е на Катедрата по геология и палеонто-
логия в Софийски университет „Св. Климент Ох-
ридски“ (1923–1940 г.). Един от основателите на 
Българското геологическо дружество (1925 г.),  
негов председател (1937 г.) и почетен председа-
тел (1940 г.). Издава сп. „Геология на Балкани-
те“ (1934/1935–1946 г.). Автор е на много трудо-
ве върху геологията на България и на геологич-
ни карти.

Още в първите си години в битността си на 
професор в Университета Стефан Бончев, освен 
основаването на институцията „Докторантски 
институт“, той предлага идеята за основаване-
то на Българското геологическо дружество. 
Неговата история е част от развитието на бъл-
гарската геология, а в първите 25 години от уч-
редяването му то е средище на усилията на бъл-
гарските геолози и минни инженери за изуча-
ването на геологията и минералните ресурси на 
България.

По свидетелство на проф. П. Бакалов идеята за 
образуване на дружество на българските гео лози 
е именно на проф. Ст. Бончев4. В разговорите си 
с проф. П. Бакалов проф. Ст. Бончев отбелязва 

4 Спомени на проф. П. Бакалов, споделени пред Иван Николов, 
Юлий Стефанов и Тодор Николов в един разговор, проведен в 
дома на проф. Бакалов през пролетта на 1962 г.

Фиг. 6. Семейството на проф. Стефан Бончев (вероятно в 
началото на 30-те години на миналия век). Вляво е проф. 
Ст. Бончев. Неговата позиция на тази снимка е показателна 
– той никога не се е стремял да бъде център на внимание.
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ролята на Българското природоизпитателно дру-
жество (образувано по инициатива на Г Златар-
ски през 1896 г.), което обединява тогавашните 
български ботаници, зоолози, геолози и учители 
по естествознание. Всъщност геолозите по това 
време са се броели на пръстите на едната ръка.

Постепенно, особено в годините след Пър-
вата световна война, нараства броят на българ-
ските естествоизпитатели. През 1921 г. от БПД 
се отделя Българското ботаническо дружество. 
В Университета са привлечени като асистенти-
геолози В. Радев, Стр. Димитров (1920 г.) и В. 
Арнаудов (1921 г.). Увеличават се минните ин-
женери. Всичко това налага необходимостта от 
едно сдружение, което да обедини кадрите от 
областта на геологията и минните проучвания.

Във връзка с 25-ата годишнина на Българско 
геологическо дружество проф. П. Бакалов отбе-
лязва следното: „През месец януари 1924 г. идва 
при мен в кабинета ми моят колега проф. Ст. 
Бончев и в разговора, който водихме върху ин-
ститутските работи, между другото ми каза: „Не 

е ли време да се основе и у нас геоложко д-во, в 
което да се съберат макар и малкото разпръс-
нати геолози и минни инженери?“ Тази идея на 
Ст. Бончев ми хареса и аз я възприех. Наскоро 
след това, продължава проф. Бакалов, в един 
разговор с проф. Георги Бончев подхвърлих 
същата мисъл и тогава той (Г. Бончев) намери 
това за навременно. Скоро след това се провеж-
да среща на между Г. Бончев, Ст. Бончев и П. 
Бакалов, по време на която и тримата достигат 
до общо съгласие да се обмисли основаването 
на БГД...“ (цит. по Хрисчев, 1985, стр. 251).

Те си припомнят ролята на един от първи-
те изследователи на геологията на България 
Ами Буе (Ami Boué) по чиято инициатива на 
17.03.1830 г. е основано Френското геологиче-
ско дружество.

Благородната идея намира поддръжници. 
Много важно е, че лично най-авторитетният по 
това време учен от областта на петрография-
та и минералогията, проф. Г Бончев решава да 
подкрепи създаването на БГД. След неформал-
ните срещи и предварителни разговори тримата 
инициатори, проф. Г Бончев, проф. Ст. Бончев и 
проф. П. Бакалов решават да отправят покана до 
българските геолози и минни инженери. Проф. 
Ст. Бончев лично написва на ръка поканата. В 
нея се казва:

„П. Г (Почитаеми господа),
Значението на геологичните изучвания на 

страната ни почва все повече да се съзнава от 
всички членове на нашето общество...

Земята ни, ако не голяма по пространство, 
крие в недрата си тайни, които интересуват и 
тео ретика, и практика...

Тия тайни трябва да се разгадават, изуча-
ват, усвояват, за да могат да се използват. За 
това обаче не са достатъчни разпилените сили 
на работещите поотделно, колкото многоброй-
ни и неуморими да са те. Затова са необходими 
общи усилия, взаимно улесняване, обсъждане, 
подбутване (стимулиране).

Смятайки, че е дошъл вече деня(т), в който 
всички у нас, които се интересуват от геологичес-
ки въпроси в каквото и да е отношение и в най-
широк смисъл на думата, да се съберат в една 
дружба и да си взаимопомагат, (ние) подписа-
ните каним всички П.Г. (Почитаеми господа), 
интересуващи се от това да дойдат утре сряда, 
13 февр. 6 (18) часа в Геологическо-минералоги-
ческия институт, дето ще се разменят мисли и се 
вземе решение по въпроса, като се сложи начало 
на сдружението“.

Поканата е част от архива на Българското гео-
логическо дружество. Тя носи датата 12.02.1924 г.  

Фиг. 7. Титулна страница на списание „Geologica Balka-
nica“, основано от проф. Ст. Бочев през 1934 г. и финанси-
рано лично от него
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и е подписана от проф. Георги Бончев, проф. 
Стефан Бончев и проф. Петър Бакалов. Това е 
покана-апел за научно сдружение, който е един 
от най-забележителните документи в историята 
на българската геология, свидетелстващ как мо-
гат да се преодолеят някои съществуващи раз-
личия във възгледите и противоречия в подхо-
дите, в името на просперитета на геологията и 
на Отечеството.

Четиридесет години по-късно, през 1965 г., 
председателят на БГД проф. Ц. Димитров пише: 
„Когато човек прелиства овехтелите архиви на 
дружеството и прецени делата на шепата енту-
сиазирани учредители, болшинството от които 
не са вече между нас, изпитва дълбоко уважение 
и адмирация“.

Първата среща на разширената инициативна 
група се провежда на 20.02.1924 г. Участниците 
единодушно подкрепят идеята за създаване на 
Българско геологическо дружество. Възлага се 
на проф. Ст. Бончев и на инж. Кр. Бояджиев да 
подготвят проект за Устав на дружеството.

Работата на учредителите продължава ин-
тензивно и резултатът е: с писмо № 879 от 
26.02.1925 г. Министерството на вътрешните 
работи и народното здраве — отдел „Социал-
ни грижи“ , утвърждава устава на Дружеството. 
Това е датата на официалното легализиране и 
признаване на Българското геологическо дру-
жество. С това Българското геологическо дру-
жество става субект в правния мир и поради 
този факт датата 26 февруари 1925 г. трябва да 
се приема като дата на образуването на Българ-
ското геологическо дружество.

Но неговата дейност не стихва и творческият 
му плам продължава до неговата кончина. Едно 
величаво дело, наченато по идея на Стефан Бон-
чев завършва успешно с реалния старт на Бъл-
гарското геологическо дружество. Този факт не 
може да се коментира; той заслужава само пре-
клонение пред живота и делото на този велик 
български учен.

Неговото сърце спира да тупти и очите му 
се затварят на 21 февруари 1947 г. България се 
прощава с един от най-великите си геолози след 
Георги Златарски.
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