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През пролетта на 2022 г. се навършиха 155 го-
дини от рождението на академик Лазар Стоянов 
Ванков (1867–1923), учен и педагог от най-ран-
ното поколение български геолози, повлияни от 
духа на времето след Освобождението на Бъл-
гария от турско робство и със своите усърдие, 
талант и качества, променили неговия ход и по-
ставили началото не само на родната геология, 
но и на българската наука, образование и дър-
жава. Макар и съвременник и пряк следовник на 
първите ни именити геолози, за личния живот 
и човешките качества на Лазар Ванков се знае 
твърде малко. За него академик Георги Бон-
чев пише: „Ванков като характер бе благ, тих и 
спокоен. Никога не е ламтял да се изтъква над 
другите било със знания, било със звание и по-
ложение. Уважавал е чуждото, бранил е своето; 
и за това не го виждаме нийде с тенденция за 
първенство.“; „Като човек на науката бил е тру-
долюбив и верен изпълнител на задачите си; по-
магал е и за научването на други интересуващи 
се лица.“; „Като гражданин той бе точен изпъл-
нител на дълга си и не е показал нийде манкира-
не1 в него. Той е бил винаги обичан като съпруг, 

1 Манкѝрам – умишлено не изпълнявам задълженията си, из-
мъквам се (Български тълковен речник).

брат, приятел и другар.“; „Ванков работи научно 
в период на едно поколение и макар той да не 
остави многобройни писани трудове, но оста-
вените са с чисто научно съдържание и с опре-
делена посока на действие – местната мъртва 
природа“ (Бончев, 1924). В биографичен очерк, 
по случай 130 години от рождението му, Лазар 
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Ванков сполучливо е обрисуван от акад. Тодор 
Николов като енигматична фигура от ранна-
та история на българската геология (Николов, 
1998). И до днес той си остава непознат като чо-
век. За Лазар Ванков говорят научните му рабо-
ти, които са отражение на неговата висока инте-
лигентност и солидна научна подготовка. Осо-
бено силно впечатление прави публикуваната 
през 1905 г. „Прегледна геологическа карта на 
Княжество България в М 1:750 000“ (Издание на 
Министерството на търговията и земеделието, 
отпечатано във Виена), която, по мнението на 
български геолози от по-ново време, превишава 
по качества всички съставени или публикувани 
преди това геоложки карти (Антонов и др., 1987; 
Маврудчиев, 2005). За тази карта Лазар Ванков 
получава орден „За граждански заслуги“ V сте-
пен (Кавалерски кръст) от княз Фердинанд. Със 
същия орден през 1905 г. е удостоен и проф. Ра-
фаил Попов – бащата на праисторическата нау-
ка в България и тясно свързан с българската ге-
ология, за откриването на Омуртаговата колона 
недалеч от с. Чаталар (Шуменско).

Лазар Стоянов Ванков е роден на 20 март 
1867 г. в Габрово. Завършва средно образование 
(VII клас) в Габровското взаимно класно учили-
ще през 1886 г. и в същата година продължава 
обучението си в Кралското Минно училище в 
Пшибрам (Австро-Унгария, дн. Чехия). След 
двегодишен курс на подготовка, завършен с 
отличен успех през 1888 г., той продължава 
висшето си образование по естествени науки в 
Загребския университет (1888–1892). От сре-
дата на XIX век в Загреб учат много българи 
със стипендия, издействана от епископ Йосип 
Щросмайер, един от основателите на универси-
тета и голям приятел на България, лично подпо-
могнал издаването на Сборника „Български на-
родни песни“ на братя Миладинови през 1861 г. 
Преди Лазар Ванков Загребския университет са 
завършили други бележити учени на Следосво-
божденска България: проф. Георги Златарски 
(1880) – първият български геолог, началник 
на Минното отделение, ръководител на катедра 

„Геология“ и два пъти Ректор на Софийския 
университет; проф. Любомир Милетич (1888) 
– председател на Българското книжовно друже-
ство (1926–1937) и една от най-ярките фигури в 
българската филологическа наука; акад. Георги 
Бончев (1891) – съучредител и първи предсе-
дател на Българското геологическо дружество 
и доайен на българската геоложка наука след 
Освобождението в продължение на повече от 
половин век, и много други. Както е казал Дядо 
Вазов, будните младежи в чужбина са залягали 
над книгите с усърдие, с което да бъдат полезни 
за отечеството си още от студентската скамей-
ка. Едва преполовил следването си, в началото 
на 1891 г., Лазар Ванков е назначен като частен 
асистент в Минералого-геологическия музей на 
университета и остава на тази длъжност до края 
на 1892 г., когато се дипломира и се завръща в 
България.

През 1892 г. Лазар Ванков защитава успеш-
но докторска дисертация в Загребския универ-
ситет – Sipčenski Balkan i ocolica u geoložkom i 
petrografskom pogledu (Шипченският Балкан и 
околностите от геоложка и петрографска глед-
на точка). Дисертацията е следствие на силната 
му привързаност към родния край и това ясно 
проличава в уводната ѝ част, където той пише: 
„Шипченският Балкан, станал много известен 
като стратегически важен пункт в последната ру-
ско-турска война, е място, което наред с другите 
краища на моята красива родина представлява 
всестранен интерес, не само за пътешественици 
и естественици, но и за интересуващите се от 
гео логия.“. По същество този труд представлява 
първата регионална работа за геоложки сложния 
и разнообразен терен около Шипченския проход. 
Дисертацията съдържа уводен дял с библиогра-
фия, орографска характеристика на този дял от 
Стара планина, маршрутни описания с детайлни 
профили, солидна палеонтоложка част, придру-
жена от ръчно рисувани таблици с ръководни 
фосили, подробни петрографски микроскопски 
характеристики с цветни рисунки, стратиграфски 
заключения и геоложка карта (фиг. 1).

Фиг. 1. Части от докторската дисертация на Лазар Ванков, защитена през 1892 г. в Загребския университет: титулна 
страница на дисертацията; микроскопска зарисовка на оливинов диабаз от Стара река (в успоредни и кръстосани нико-
ли); таблица с ръчно рисувани образци от долнокредни гастроподи; профил на долнокредните седименти през платото 
Стражата; геоложка карта на Шипченския Балкан в М 1:126 000. Добре запазен екземпляр от дисертацията се съхранява в 
библиотеката на Геологическия институт при БАН.
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На 15 февруари 1893 г. Лазар Ванков постъп-
ва на държавна служба като помощник геолог-
минералог в Минното отделение при Минис-
терство на финансите в София, където работи 
до края на 1897 г. По това време (1895) излизат 
от печат първите му публикации върху геолож-
кия строеж на трасето на строящата се жп ли-
ния София–Роман (открита за експлоатация на 
20 февруари 1897 г.) и за района на Меричлери 
(Хасковско). Воден от убеждението, че геоло-
гията обезателно трябва да съпътства пътното 
строителство, Лазар Ванков е направил подроб-
ни проучвания на скалите, в които са прокопани 
тунелите в Искърския пролом и е изработил ве-
ликолепни геоложки профили на тунелите при 
сп. Ромча и гара Своге. Той изтъква, че „геолож-
ката оценка при проектирането на подземните 
железопътни съоръжения е от голямо значение, 
защото има доста примери от излишно похар-
чени капитали за прокопаване на тунели, които 

– вследствие несполучливо избрани терени – е 
трябвало да се местят в по-здрави места“. В ра-
ботата му за Меричлери са описани обстойно 
киселите вулканити и палеоген-неогенските се-
дименти в района, и свързаните с тях находища 
на минерална вода, въглища и строителен камък 
(фиг. 2).

В началото на 1898 г., д-р Лазар Ванков е по-
вишен в държавен геолог-минералог в Минното 
отделение, подчинено по това време на Минис-
терство на търговията и земеделието. Той зае-
ма тази длъжност след назначаването на Георги 
Златарски за редовен професор по геология при 
Висшето Училище в София. В същата година е 
избран за дописен член, а през 1900 г. – за дейст-
вителен член (академик) на Българското кни-
жовно дружество (днес Българска академия на 
науките). В продължение на дванадесет години, 
до края на 1910 г., Лазар Ванков се труди не-
уморно като експерт, защитаващ интересите на 
държавата при отдаването на концесии за търсе-
не, проучване и добив на полезни изкопаеми, за 
нуждите на растящата национална икономика, 
която все още е изостанала в сравнение с други-
те развити държави в Европа. В архивите на ми-
ните са запазени копия от негови доклади и ста-
новища, като надзорник на специални проверки, 
по искания за концесии в Бургаския руден район 
и в Брезнишко (фиг. 3). Той успява да съчетае 
сухата и често неблагодарна служебна работа 
със самостоятелни геоложки проучвания, които 
са публикувани в три статии: „Каменните въг-
лища в Централния Балкан“, „Геологическото 
ограничение на Владайско-Мошинско-Перниш-
кият терциерен басейн“ и „Геологически изу-
чавания на пограничната местност на запад от 
Трън-Кюстендил“ (1898–1900). Опирайки се на 
оскъдни по-ранни данни и преди всичко на свои 
собствени наблюдения, Лазар Ванков публику-
ва резултати от анализи на въглища от Тревнен-
ска Стара планина и стига до заключението, че 
те са с добро качество и биха могли да спомог-
нат за рационалното развитие на железодобива у 
нас, при наличието на достатъчни запаси. Също 
така прави интересни изводи за образуване-
то на Пернишкия басейн и допринася за очер-
таването на неговите граници. Направени са и 
решителни крачки в разчитането на геологията 
на Краището, които заедно с проучванията му в 
Софийска, Пернишка, Радомирска и Брезнишка 
околия, са основата на публикуваните от него 

Фиг. 2. Геоложка скица на околностите на с. Меричлери, 
Хасковско (Ванков, 1895)
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геоложки карти (1905–1909). От този период е и 
докладът му за Единадесетият геоложки конгрес 
в Стокхолм (1901) “Die Eisenerzlangerstätten im 
Königreich Bulgarien“ (Залежите на желязна руда 
в Царство България), в който представя старо-
то железарско производство в Самоков, описва 
железнорудните находища в Брезнишко, Кре-
миковци и Крумово и прави оценка на общите 
запаси от железни руди у нас. В публикациите 
си Ванков изтъква, че с приемането на Закона за 
мините през 1894 г. държавата разумно е огра-
ничила по-свободната експлоатация на подзем-
ните богатства за частна инициатива, в полза на 
все по-нарастващите обществени потребности.

При своите теренни изследвания Лазар Ван-
ков обръща сериозно внимание на проявите на 
подземни води у нас. Със статиите „Геоложко 

устройство на местността около и топиката на 
Вършечките топли извори“ и „Хидро-геологи-
чески изучвания на местността около Сливен-
ските топли извори“ (1901–1904), той става един 
от основоположниците на хидрогеологията у 
нас (фиг. 4, 5). Съвместно с минния инженер Т. 
Михайловски и дошлият по покана на българ-
ското правителство проф. Луи дьо Лоне от Мин-
ната академия в Париж, той извършва и хидро-
геоложко проучване във връзка с възможности-
те за водоснабдяване на Добруджа от подземни 
води (вж. Гърциянова, 2018; Бендерев, Стоянов, 
2021). Отново съвместно с инж. Михайловски, 
на Лазар Ванков е възложено проучването на 
Софийските термални извори. В подробен „Ра-
порт до Софийския Градски Общински Кмет от 
29 март 1907 г.“ е направен преглед на състоя-
нието, използването и охраната и са измерени 
дебитите на четири каптирани изворни места, 

Фиг. 3. Копие от протокол за извършена специална про-
верка през м. март 1907 г., за искана концесия за експлоати-
ране на медни руди в Бургаска околия (ДА – Перник, фонд 
148к, опис 1, архивна единица 137), подписан от Лазар Ван-
ков като държавен геолог-минералог в Минното отделение 
(горе). Публикувани резултати от анализи на въглища от 
находища в Тревненска Стара планина (по Ванков, 1898).

Фиг. 4. Скица на Вършецките термални извори (по Ванков, 
1901–1902)
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дадени са препоръки за разчистването и укреп-
ването на каптажите, приложен е също и план 
на каптажа на Главния термален извор в М 1:100 
(днес известен като извор София-Център). Авто-
рите на този доклад подчертават: „По принцип 
трябва да се избягват всички дълбоки разкопава-

ния в съседство на сега функциониращите бани 
и в съседство на изворите по никой начин не би 
трябвало да се допуща правенето на каквито и 
да било постройки в тия места, така също цялата 
тая местност би трябвало да се приспособи по 
начин, щото по повърхността да не става някак-
во замърсяване. Освен това, необходимо е да се 
съборят сегашните бани и джамията и след това 
да се укрепят всички канали с чиста водонепро-
пусклива глина, а накрая да се направи модер-
но уредена градина. Самият каптаж трябва да 
се издигне до повърхността, да се покрие със 
стъклена плоча и над него да се направи един 
хубав павилион“. По това време (1905–1908) 
кмет на София е Марин Тодоров, допринесъл 
много за подобряване на водоснабдяването и 
за благоустройството на града, с пускането в 
експлоатация на Боянския водопровод, значи-
телното разширяване на водопроводната мрежа 
и започването на строежа на Централната ми-
нерална баня.

На 9 август 1909 г. внезапно умира проф. 
Георги Златарски. Родната геология губи един 
от своите родоначалници. Ръководената от 
него катедра „Геология“ при Физико-матема-
тическия факултет на Софийския университет, 
която заедно с прилежащият към нея музей по 
това време се нарича „Институт по геология и 
палеонтология“, остава без титуляр. Настанала-
та празнина в нашата наука не може да се запъл-
ни, но загубата на ръководителя на катедрата 
и водещ авторитет по геология и палеонтоло-
гия трябва да се преодолее и по инициатива на 
акад. Георги Бончев е свикана комисия за про-
веждането на избор за редовен професор. През 
пролетта на 1910 г. комисията представя пред 
Академичният съвет на Софийския университет 
кандидатурите на д-р Лазар Ванков и д-р Сте-
фан Бончев – и двамата достойни кандидати за 
овакантения пост, както и резултатите от напра-
веният от нея с тайно гласуване избор – в полза 
на Лазар Ванков. Изборът е направен и с Указ № 
104 от 26.12.1910 г. на Министерството на На-
родното просвещение, Лазар Ванков е назначен 
за редовен професор по геология и палеонтоло-
гия (фиг. 6). В аналите на българската геология 
(Николов, 1998; Николов, Иванов, 2020) този 
избор е отбелязан като необоснован и изпълнен 
по личното настояване на акад. Георги Бончев, 
който по-късно ще напише: „Дошел на тая ка-
тедра, Ванков измени значително условията в 

Фиг. 5. Карта на района на Сливенските термални извори, 
придружена от химичен анализ на водите и проект на Сли-
венската баня (по Ванков, 1903–1904)
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своята работа. Той от работник предимно в при-
ложната геология трябваше да мине в областта 
на теоретичната и методичната геология, а то бе 
един голям скок, а особено за човек, който де-
сетки години не бе боравил с последната. Не ще 
и съмнение, че той схващаше тежкия товар, кой-
то той по желание понесе, и се предаде всецяло 
на него и заработи с преданост и воля към ново-
то си звание, но пак, по-меко да кажа, той не бе 
особено щастлив…, мина и се стопи в друга на-
учна област, с което се стори и грешка“ (Бончев, 
1924). Още от началото на 1911 г. той започва 
да чете лекции по обща геология, исторична ге-
ология и геотектоника, както и да води упраж-
нения по палеонтология, анатомия и система-
тика на безгръбначните и обща антропология. 
Съдейки по впечатленията, споделени по-късно 
от акад. Георги Бончев, началото е било трудно, 
но поддържаната висока работоспособност през 
годините в Минното отделение вероятно е дала 
възможност на новият професор бързо да усвои 
изпълнението на новите си задачи. Възможно е 
и несигурността, която съпътства всеки човек в 
началото на нова работа, да не е отшумяла с вре-
мето, защото всички по-сетнешни животописци 
на проф. Лазар Ванков отбелязват фактически 
спад в научната му продукция. За отбелязване е, 

че началото на преподавателското му поприще е 
във времето на бурните политически събития у 
нас и в Европа, които само след година и поло-
вина ще доведат до пламването на Балканската и 
Междусъюзническата война (1912–1913), както 
и на Първата световна война (1914–1918). Както 
цялото годно да носи оръжие българско населе-
ние, така и академичната общност у нас е призо-
вана на фронта да даде своя принос в борбите за 
национално обединение. Над половината от об-
щия преподавателски състав на Софийския уни-
верситет е мобилизиран, а броят на студентите 
в редовете на войската е толкова голям, че зим-
ният семестър на учебната 1912–1913 година е 
отменен. Лазар Ванков е зачислен като поручик 
в Първо допълващо полско артилерийско отде-
ление, което в състава на Първи артилерийски 
полк взема участие във всички войни, стоварили 
се върху изтерзаното ни Отечество.

По време на войните, проф. Лазар Ванков ус-
пява да съчетае трудното си ежедневие на млад-
ши офицер от действащата армия със занятието 
си на геолог. В архивите са запазени заповеди за 
командировки в Беломорието (фиг. 7) и вътреш-
ността на страната, напр. през есента на 1914 г. 
той е бил натоварен със задача „да изучи въз-
можностите за водоснабдяване в Гюморджин-

Фиг. 6. Копия на уведомителни писма до Ректора на Софийския университет и Декана на Физико-математическия факул-
тет, с които се съобщава за назначаването на Лазар Ванков за редовен професор по геология и палеонтология (ДА – Со-
фия, фонд 994к, опис 2, архивна единица 198)
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ско“, а през 1915 г. е трябвало да „проучи въпро-
са за каптирането на водата и водоснабдяването 
на болницата и Висшето земеделско училище 
при с. Кнежа“. От това време е представената 
пред Природо-математическия клон на БАН, 
статия „Геологически изучвания в Югозапад-
на Тракия и Източна Македония“, публикувана 
след смъртта му през 1923 г., която той скром-
но определя като „геологическа основа, която 
ще може отпосле да се допълня от по-подроб-
ни геологически изучвания“. В нея проф. Лазар 
Ванков е изложил наблюденията от геоложките 
си маршрути в Малешевията (Кюстендилско 
и Делчевско), Пиринска и Егейска Македония 

(Горноджумайско, Мехомийско, Неврокопско, 
Серско и Драмско), Източните Родопи и Бело-
морска Тракия (вж. фиг. 8). В тази статия нароч-
но внимание е обърнато на „горнотерциерните“ 
басейни в Югозападна България и на пъстрата 
им скална подложка – „Царевоселски“, „Мел-
нищко-Левуновски“ и „Мехомийски“ (днес 
ин терпретирани като система от малки пост-
орогенни басейни, запълнени с палеогенски се-
диментни скали и вулканити, неогенски и ква-
тернерни седименти), както и на свързаните с 
тях находища на термални и карстови води: при 
Горна Джумая (Благоевград), Дели Хамза (дн. 
с. Зелени дол), Симитли, Кресна, с. Банско (в 
близост до гр. Струмица в Северна Македония), 
Свети Врач (дн. Сандански) и Марикостиново, 
извор Топлика при с. Мосомище, Фотовица (дн. 
с. Огняново), Добринище, Голийна баня, Мур-
тина баня и баня Варвара (при с. Елешница) и  
с. Баня (Разложко). В маршрутът от Чепела-
ре през Пашмакли и Райково (дн. гр. Смолян), 
Палас (дн. гр. Рудозем) до Скеча (дн. гр. Ксанти 
в Гърция) вниманието му отново е привлечено 
от седиментите и вулканитите на Смолянския 
басейн и проявите на подземни води в околно-
стите на слабосоленото езеро Боругьол (Висто-
нида). На изток пътят на проф. Лазар Ванков е 
продължил към Гюмюрджина (дн. гр. Комоти-
ни), Марония, Макри, Деде-Агач (дн. гр. Алек-
сандруполис), Софлу и Димотика (Дидимотихо) 
до Ортакьой (дн. Ивайловград), където той от-
ново обръща повече внимание на „терциерни-
те образувания“ в югоизточната окрайнина на 
Родопите. Видимо, той е бил впечатлен от „по-
новите котловини и депресии“, в които „…са 
се наводнили разни по големина и генезис тер-
циерни езера, …със съдействието освен на въ-
трешни тектонични и на ерозивни причини“ и с 
„…огромни натрупвания от кластичен матери-
ал, които говорят, че през неогенските времена 
са владели в тия краища особени климатически 
условия“. Обичайно за геоложките публикации 
по това време, статията на проф. Лазар Ванков 
съдържа и сравнително подробен „практическо-

Фиг. 7. Препис от Заповед за командировка на проф. Лазар 
Ванков в „новите земи”. По време на Балканската, Меж-
дусъюзническата и Първата световна война той успешно е 
съвместявал воинските си задължения с геоложки проучва-
ния (ДА – София, пак там).

Фиг. 8. Геоложката карта от последната работа на проф. Лазар Ванков, излязла от печат след смъртта му през 1923 г. 
Картата онагледява усилията му, положени по време на войните, за събирането на нови данни от слабоизучени райони в 
Малешевско, Родопите, Пиринска и Егейска Македония.
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монтанистичен дял“, където са дадени сведения 
за известни и потенциални находища за добив 
на строителен камък (около долината на р. Стру-
ма и на много места в Родопите и Беломорска 
Тракия); въглищни находища, въглепроявле-
ния и находища на битуминозни шисти – при 
с. Бадома (българско село на жп линията Деде-
Агач–Солун, обезлюдено при интернацията и 
бежанските вълни след края на Първата светов-
на война), Ораново (дн. квартал на гр. Симитли), 
в Неврокопско, Мехомийско и Гюмюрджинско; 
галенитови находища в района на Рудозем и др.

Злополучният край на войните на Балканите 
и последвалите национални катастрофи довеж-
дат до отнемането на значителна част от земите, 
които проф. Лазар Ванков е обходил, а прекрое-
ните граници и трудните следвоенни години са 
му попречили да продължи своите наблюдения. 
Според акад. Георги Бончев той е продължил да 
работи върху Пернишкия басейн и връзката му 
с Краището, подпомогнат със средства на Уни-
верситета, но трудът му остава незавършен. При 
частно пътуване в Германия и вследствие на не-
сполучлива операция, проф. Лазар Ванков уми-
ра внезапно на 23 август 1923 г. в Мюнхен. Той 
завещава на Българската академия на науките  
50 000 лв. за образуването на фонд, от който лих-
вите на всеки пет години да се дават за геолож-
ки проучвания в България (Величкова, 2011). На 

29 октомври 1923 г., брат му Д. Ванков изпраща 
52 300 лв. (завещаната сума и лихвата от нея), 
а Управителния съвет на БАН приема дарение-
то и основава фонд на негово име. През 1947 г. 
награда от фонд „Д-р Лазар Ванков“ получава 
професор Петър Бакалов – ръководител на ка-
тедрата по палеонтология на Софийския уни-
верситет по това време. Професор Лазар Ванков 
остава „верен последовател на първия си роден 
ръководител по геологията на страната, покой-
ният професор Г. Н. Златарски, той му наследи 
и завета: с науката и само за нея при всички ус-
ловия.“ (Бончев, 1924).
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