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Юбилеи

Професор доктор на науките Ангел Кунов навърши 80 години

Проф. Ангел Йорданов Кунов е роден във Враца на 
15 май 1941 г. Завършва специалност „Геология“ в 
Геолого-географския факултет на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ през 1966 г. със 
специалност геолог-геохимик. След завършването си 
работи почти 5 години в Предприятието за геоложки 
проучвания – София и 8 месеца в Базата за техни-
ческо развитие – Владая. На 10.12.1971 г. постъпва 
на работа в Геологическия институт „Страшимир 
Димитров“ при БАН. Тук той развива своята кари-
ера на изследовател, първоначално като специалист, 
а по-късно преминава през научните длъжности нау-
чен сът рудник (асистент и гл. асистент), ст. н. с. II ст.  
(доцент), ст. н. с. I ст. (професор). Защитава дисер-
тации за кандидат на геолого-минералогическите 
науки (днес ОНС „доктор“, 1986) и доктор на гео-
лого-минералогическите науки (днес НС „доктор 
на науките“, 2002 г.). През 1977 г. специализира 
в „Институт земной коры“ – Иркутск и в ИГЕМ 
– Москва. Пенсионира се като професор в секция 
„Геохимия и петрология“ на 01.06.2010 г.

Основни области на професионален интерес на 
проф. Кунов са: магматизъм-метаморфизъм-метасо-
матизъм-полезни изкопаеми с насоченост към тях-
ната геохимия, минералогия и петрология. Трябва 
да се подчертае неговият дълбок интерес и принос в 
изучаването на метасоматичните процеси и неговата 
теория за единна ендо-екзогенна система, която е в 
основата на неговата дисертация за придобиване на 
научната степен „доктор на науките“.

В своята професионална кариера проф. Кунов 
участва в повече от 45 научни конгреси, симпозиуми 
и конференции у нас и в чужбина, в 40 проекта, до-
говори и планови задачи. Има редица теоретични и 
практически приноси в областта на геохимията, ми-
нералогията, петрологията и полезните изкопаеми. 
Негови лични и колективни научноизследователски 
постижения са използвани в геологопроучвателната 
и други дейности. Самостоятелно и в колективи (ръ-
ководител или участник) открива метални и неметал-
ни проявления и находища. Той установява 35 нови 
минерали и разновидности за България, обогатява 

геохимията, минералогията и петрологията на много 
геоложки обекти. Консултант е на третата българо-
кубинска геоложка експедиция в Куба, като участва в 
изследването на рудни проявления и находища.

Преподавателската му дейност включва лек-
ции и упражнения (1995–1997 г.) по дисциплината 
„Околорудни изменения“ за специалност „Геология“ 
в СУ „Св. Климент Охридски“, както и отделни лек-
ции на студенти в МГУ „Св. Иван Рилски“ и пред 
гео логопроучватели, вкл. и в курсове за следдиплом-
на квалификация. Ръководител и консултант е на 
дипломанти и докторанти. Автор е на редица екс-
пертни оценки и мнения, рецензии на статии, книги, 
монографии, доклади, дипломни работи, дисертации, 
научни конкурси и др. Бил е член на различни на-
учни съвети, изпитни комисии и журита. Членува в 
Българското гео логическо дружество, Българското 
минералоги ческо дружество и Европейската асоци-
ация за опазване на геоложкото наследство (ProGeo).

Проф. Кунов учи, работи и сътрудничи с геолози 
от различни поколения. Дипломант е на акад. Иван 
Костов. Първите му години на млад изследовател 
минават под наставленията на доц. Е. Димитрова. По 
време на своята професионална кариера работи с ре-
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дица колеги от различни направления на геологията. 
В зрелите си години привлича и работи с по-млади 
колеги. Към тях проявява особено внимание и готов-
ност да им помага и напътства в тяхното професио-
нално развитие. Това той прави с искрена готовност, 
всеотдайност и отдаденост, без да търси благодар-
ност и признание.

Проф. Кунов е автор/съавтор на повече от 130 
научни, 35 научно-популярни и популярни статии 
и на няколко книги. Трябва да се подчертае колек-
тивната монография „The metasomatic secondary 
quartzite formation in Bulgaria“ (2007), в която, без 
да е първи автор, е водещ изследовател за нейното 
написване. Тази работа намери един изключителен 
национален и международен отзвук. Под негова-
та редакция колективната монография „Земята –  
неспокойната планета“ (2007) представи за първи 
път пред широката българска общественост в един 
достъпен научен до научно-популярен стил гео-
ложката наука. Книгите „В люлката на Гея“ (2000), 
„РАЗниМИСЛИ“ (2016), „Път с ласките на възви-
шеното“ (2020) представят проф. Кунов като геолог, 
публицист, философ и романтик.

Проф. Кунов има широка научно-популярна и 
публицистична активност, с която той се изявява 
като популяризатор на геологията – над 40 прояви 
(беседи в библиотеки, музеи, училища; участие в ра-
дио- и телевизионни научно-популярни предавания и 
др.). Трябва да се подчертае неговото дълбоко жела-
ние и умение да дава публичност на геологията и да 
я представя достъпно за широката публика. Работи 
активно и за запазването и популяризирането на бъл-
гарското геоложко наследство.

След своето пенсиониране проф. Кунов продъл-
жава своята активна изследователска работа, но се 
заема и с активна обществена дейност в своя роден 
град Враца. Той е инициатор, създател и един от 
основните дарители на постоянната геоложка му-
зейна сбирка (зала „Каменна дъга“) в Регионалния 
исторически музей – Враца. Участва при оформя-
нето на нов учебен кабинет по география в СОУ 
„Хр. Ботев“ в гр. Враца и дарява много геоложки 
образци. Дарява образци от минерали и скали в 
много музеи, вкл. и в чужбина, книги за български 
и чуждестранни библиотеки и личности. Заедно с 
другите членове на Инициативния комитет „Памет 
за Враца“ развива общественополезна краеведска 
дейност. Почетен гражданин на Враца е от 2009 г. и 
„Будител на годината“ (2014) за Враца. Носител е и 
на редица други награди.

Житейският и професионалният път на проф. 
Кунов са свързани с Природата и Човека, на които 
той посвещава своята научно-изследователска и на-
учно-популярна дейност. Тя е отразена с много лю-
бов и в много страници. Навсякъде той се проявява 
не само като изявен учен, но и като голяма личност и 
публицист с търсещ изследователски дух и изследо-
вателска непримиримост, но винаги успява да запази 
забележима скромност и колегиалност. 

Ангел Кунов има две сестри. В живота му верен 
спътник беше до смъртта си съпругата му Милена, с 
която имат три деца, четири внуци и една правнучка.

Честита годишнина проф. Кунов, бъдете жив и 
здрав и с все така творчески активен и непримирим 
дух!

Радослав Наков  
Геологически инситут, БАН


