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Академик Илия Бручев на 75 години

академик илия гавраилов Бручев е роден на 
17.02.1934 г. в с. славейно, смолянско. Висшето си 
образование завършва през 1956 г. във Висшия мин-
но-геоложки институт, специалност “Хидрогеология 
и инженерна геология”. От 1956 до 1957 г. работи като 
специалист инженер-геолог в иПП “Водоканалпро-
ект”, гр. софия. От 1957 г. започва неговата научна 
кариера в Българската академия на науките – от нау-
чен сътрудник ІІІ степен до академик. През 1970 г. 
защитава научната степен “доктор”, през 1984 г. – 

доктор на геолого-минераложките науки, през 1995 г. е избран за член-корес-
пондент на Бан, а през 2008 г. – за академик. 

илия Бручев е първият академик в областта на инженерната геология 
в България. Благодарение на него се утвърди научно направление геоложки 
опасности и техните въздействия върху населението, материалната култура и 
околната среда.

В Бан е заемал и научно-административни длъжности като “научен се-
кретар” на ла бораторията по геотехника по слаби земни основи и терени от 
нейното основаване до 1994 г.; бил е ръководител секция “инженерна геодина-
мика” (понастоящем секция „геоложки опасности и рискове”) в геологическия 
институт от 1994 до 2003 г.

разнообразна е дейността на илия Бручев – тя обхваща изучаването на 
опасните геоложки процеси и явления, геоложкия риск, инженерногеоложкото 
и сеизмичното райониране, мониторинга на опасни геоложки явления, реги-
оналната инженерна геология, околната (земната) среда, скалната и земната 
механика. През последните години неговата дейност бе насочена към изуча-
ването на проблемите, свързани с околната среда и устой чивото развитие – 
проблеми с продължителна актуалност и дългосрочна перспектива. научната 
му продукция включва 5 монографии, повече от 150 публикации и доклади на 
научни конференции. От монографиите особено важни са хидрогеоложкото 
(1962) и инженерногеоложкото райониране (1963) на България. В инженер-
ногеоложкото райониране е събран, обобщен и анализиран огромен обем от 
данни за инженерногеоложките условия на територията на страната, включва-
щи геоложкия строеж, състава и свойствата на изграждащите я скали и стро-
ителни почви. 

илия Бручев взема активно участие в оценката на вторичните явления, 
възникнали в резултат от Вранчанското земетресение от 4 март 1977 г., засег-
нало северна България и особено силно района на гр. свищов. тези явления 
са намерили важно място в монографията „Земетресението Вранча 1977 г.” под 
редакцията на г. Бранков (1983). Описанията на възникналите сеизмодеформа-
ции – свлачища, срутища и втечнявания на седименти, онагледени с уникални 
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фотографии, дават нагледен пример за как трябва да се провежда научно-изсле-
дователска дейност в ситуация на природно бедствие.

най-значимата монография на академика си остава „геоложката опасност 
в България” (1994 г.). В нея е събрана информация за всички опасни геоложки 
процеси, разпространени на територията на страната – над 60 вида, от истори-
ческо време досега. Опасните геоложки процеси са анализирани и разделени 
на три групи: процеси с внезапно действие, процеси с непрекъснато действие 
и процеси с непрекъснато действие, водещи до внезапно (рисково) явление. От 
направения анализ се вижда, че най-съществен дял от геоложката опасност за-
емат земетресенията и свлачищата. В някои райони на страната свлачищата са 
с толкова честа проява, че тяхното въздействие върху обкръжаващата среда е 
почти перманентно. тази монография дава важна насока за приоритети за борба 
с геоложките опасности.

илия Бручев постига значителни научни резултати при изследването на 
свлачищните процеси и явления. той посвещава ценно време на свлачищата в 
страната, но най-вече по Черноморското крайбрежие, дунавския бряг и родо-
пите. Описани и картирани са внушителен брой свлачища, като само в урбани-
зираните територии са над хиляда. установени са закономерности в разпрос-
транението им в България – то е неравномерно, по която причина страната е 
разделена на свлачищни райони с характерни инженерногеоложки, геоморфо-
ложки, тектонски и климатични особености. свлачищата са привързани основ-
но към по-младите геоложки отложения, към зоните с тектонски нарушения и 
към сеизмоактивните райони.

илия Бручев задълбочено из-
следва и установява зависимости и 
закономерности за влиянието на гео-
ложките условия върху сеизмичните 
въздействия и проявата на първични 
тектонски и вторични деформации в 
земната среда – свлачища, пропадания, 
втечняване на пя съци и др. установява 
корелация между геомеханичния мо-
дел на скалните масиви и въз можните 
вторични явления и деформации.

тук е мястото да споменем за 
изучаването на физичните, якостните 
и деформационни показатели на раз-
лични видове скали и търсенето на 
зависимости между тях. илия Бручев 
отделя особено внимание върху изве-
трителните процеси в скалите и ско-
ростта на разпро странение на ултраз-
вуковите вълни. В една малка статия, 
публикувана в докладите от І конгрес 
по скална механика в лисабон (1967), 
той пръв предлага класификация на 
степента на изветряне, базирана на 
разпространението на сеизмичните 
вълни. този труд е един от най-цити-
раните на академик Бручев в света.

неговите научни резултати са приложени при разработване на становища 
на Бан за големи обекти, за съставяне на национални програми, концепции, 
стратегии, нормативни уредби, при ликвидиране на последствията от тежки 
природни бедствия. Възложители са министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството, министерството на околната среда и водите, област-

илия Бручев на полево изследване, 1976 г.
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ната управа на гр. софия и община своге. От тях най-важни са: 
ü сеизмичното микрорайониране на районите на гр. стражица и гр. По-

пово, засегнати от земетресението през 1986 г.; 
ü националната стратегия за прогнозиране, предотвратяване и ликвиди-

ране на последствията от свлачищните процеси в република България, 1999 г.; 
ü националната програма 2007-2015 г. за укрепване на свлачищата, пред-

пазване на дунавския и Черноморския бряг от ерозията и абразията и предпаз-
ване на техническата инфраструктура и населените места от свлачищни проце-
си, 2006 г.; 

ü карта на геоложката опасност в България, м 1:500 000 (с обяснителен 
текст), 1994 г.

ü карта на свлачищата в република България в м 1:500 000 (с обясните-
лен текст), 1999 г., с актуализация през 2006 г.;

ü каталог и карта на свлачищата в република България в м 1:100 000 (по 
области). начало 2001 г. и продължава досега;

ü стратегия за развитието на геологопроучвателната дейност и опазване 
на околната сре да в България. Части: Оценка на инженерногеоложките 
условия; геоложката опасност в България; изследвания и проучвания върху 
инженерногеоложките условия, околната среда и геоложката опасност;

ü свлачищни процеси в община своге и програма за изпълнение на 
укрепителни мерки, 2000 г. 

резултатите от тези раз-
работки намират приложения 
при вземане на управленски 
ре шения на национално и дру-
ги равнища, при разработване-
то на нормативни документи, 
при определяне приоритетите 
в геозащитните дейности и по-
вишаване на тяхната ефектив-
ност, за повишаване степента 
на готовност за посрещане на 
катастрофални явления и лик-
видиране на последствията от 
тях и др. илия Бручев взема 
дейно участие в различни на-
учни съвети, редколегии и екс-
пертни комисии и групи към 
Бан, комисията по околната 
среда и водите при народното 
събрание, национални агенции, министерства и др. като:

ü национален комитет по земетръсно инженерство; 
ü комисия по науките за Земята при нФни при мОн; 
ü съвет по хидрогеология и инженерна геология при бившия кгмр; 
ü специализиран научен съвет по геологическите науки; 
ü научна комисия по геологически и географски науки при Вак; 
ü научни съвети на геологическия и геофизичния институти при Бан; 
ü експертен съвет по сеизмология към нкс на Постоянната комисия по 

бедствия, аварии и катастрофи към министерския съвет; 
ü експертен научно-технически съвет по сеизмично микрорайониране; 
ü Върховен експертен съвет при министерството на регионалното раз-

витие и благоустройството.

илия Бручев се радва на широка международна известност. той члену-
ва в международната асоциация по инженерна геология и околна среда, меж-
дународното общество по земна механика и фундиране, карпато-Балканската 
геоложка асоциация. Бил е Председател на комисията по хидрогеология и ин-

илия Бручев на изследване на свлачище край гр. ка-
варна, април 1994 г.
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женерна геология при карпато-Балканската геоложка асоциация (два мандата) 
и член на комисия №1 по инженерногеоложки карти при международната асо-
циация по инженерна геология и околна среда.

ръководил е 5 успешно защитили докторанти, един от тях с награда на 
Бан.

Вярваме, че акад. илия Бручев ще бъде полезен за инженерната геология 
и в бъдеще все така всеотдайно и компетентно ще работи за българската наука. 
Целият колектив му желае здраве и дълголетие!

Секция “Геоложки опасности и рискове”
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