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Ст. н.с. Петър Стефанов Петров на 80 години

роден е на 10.11.1930 г. в с. Враниловци, до 
гр. габрово. Постъпва през 1948 г. в софийския 
университет, а завършва през 1953 г. специал-
ността “инженерна геология и хидрогеология” 
в новосъздадения минно-геоложки институт 
(сега Вмгу “св. ив. рилски”). През тази годи-
на вече работи в дирекция “Проучване” на 
“енергопроект”, а също и като хоноруван асис-
тент към едноименната катедра на института. 
същата година постъпва като технически нау-
чен сътрудник в основания през 1947 г. геологи-

чески институт при Бан. тук практически поставя началото на хидрогеолож-
кото направление от организационната структура и от развитието на института. 
От тогава до края на своята трудова дейност Петров работи в ги – в секция 
“инженерна геология и хидрогеология”, а след нейното разделяне – в секция  
“Хидрогеология”. много и забележителни са изявите на П. Петров в неговата 
творческа дейност – професионални, организационни, обществени: през 1953 г. 
е избран за научен сътрудник, а през 1964 г. – за старши научен сътрудник 
ІІ степен. В периода от създаването на секция “Хидрогеология” до 1989 г. е бил 
неин ръководител, а в периода 1978-1982 г. – заместник директор на геологиче-
ския институт. По–съществени професионални направления и изяви от негова-
та дейност са: 

ü Проучване, комплексно изследване и използване на термоминерални-
те води в страната. това е основното направление в работата на Петров, кое-
то се маркира от следните по-значими постижения: собствено проучване или 
участие в проучването на редица термоминерални находища из цялата стра-
на; издаване в съавторство на монографията “Хидрогеоложки проучвания на 
минералните води в България” (с., техника, 1970); определяне на основните 
закономерности при формирането и разпространението на минералните води; 
разкриване на нови находища термални води. такива например са ракитово, 
якоруда, слатино и др.; оценка на ресурсите и топлинния потенциал на водите. 
Венец на работата в това направление беше неговото ръководство и непосред-
ственото участие в изпълнението на държавната задача за преоценка на ресур-
сите, топлинния потенциал, използваемостта и опазването на термалните води 
в страната и перспективите за разкриване на нови термални води и находища. 
Задачата завърши успешно през 1998 г. когато Петров беше вече пенсионер. 
това показва, че не само в хода на активната си трудова дейност, но и след този 
период той продължава неуморно да работи, да бъде търсен и нужен на страна-
та си при решаването на важни стопански проблеми.
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ü като част от горното направление, но същевременно натоварено с осо-
бена специфика, ще отбележим дългогодишните ангажименти на юбиляра по 
проучването и оценката на хидротермалната аномалия в района на ерма река, 
Златоградско. Петров е основен изпълнител при откриването, проучването, мо-
ниторинга и експлоатационното отводняване на едноименното рудно находи-
ще. ръководител е на задача на ги за оценка на термоминералните ресурси 
на находището. участва като експерт и в състава на чуждестранна фирма при 
моделното изследване и оценката на ресурсите. контактите с гръцката страна 
и познанията му върху общата геоложка структура подпомагат решително ця-
лостното изследване на аномалията.

ü В последните години от 
професионалното си поприще 
Петров отдели значително 
място на сеизмохидрогеолож-
ките изследвания – раздел от 
хидрогеологията с важно зна-
чение за противосеизмичното 
строителство. такива са из-
следванията по: оценка на се-
измоложките условия в райо-
на на горнотракийската 
низина и на разширението на 
теЦ “марица–изток”; проуч-
ването на последствията от 
земетресението във Вранча, 
1977 г.; сеизмоложката харак-
теристика на района около 
стражица във връзка с проек-
тиране на възстановителните 

работи след земетресението през 1986 г.; проучванията за строителство на на-
ционални сеизмични станции в крупник, Пловдив и др. При тези проучвания 
съществена е връзката на геоложката структура в план и дълбочина с литолож-
кия състав на скалите и с хидрогеоложките и геотермични условия и по-специ-
ално с режима на водните нива във времето. а това са области от геологията и 
хидрогеологията, обичани особено от юбиляра и съвпадащи най-добре с него-
вите познания и насоките в професионалното му изграждане. 

ü атестат за широки познания и компетентност са изготвените от него 
или участието му в изготвянето на редица експертизи и становища – например: 
за тунелното строителство по магистрала “Хемус”; върху Хк “Белмекен-сес-
тримо”; за Хтк “никопол–турну мъгуреле”; мОмк “грънчарица”; за яз. “дра-
гиново” от Хтк “места” и др. В геологическия институт сме били свидетели 
на голям брой искания от различни институции (проектантски организации, 
общински съвети, отделни лица и др.) за негови консултации по разнообразни 
хидрогеоложки въпроси, на които Петров се е отзовавал неизменно с готовност 
обикновено за сметка на извънредни натоварвания.

ü Прави голямо впечатление обширната и задълбочена общогеоложка 
и хидрогеоложка култура на юбиляра. тази култура се проявява навсякъде в 
неговото творчество, в международните изяви в сферата на кБга, като екперт- 
консултант на ООн в гърция, в помощта, оказвана на кубинската академия на 
науките и др. В непосредствената си работа и в печатното творчество е изя-
вен стремежът към постигане на максимално подробно изследване и познание. 
това е подпомогнато от непрекъснатото проследяване на последните новости в 
науката и практиката. 

ст. н.с. Петър Петров по време на полево изследване 
в района на коматинските скали край гр. симитли, 
01.11.2005 г.
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ü Винаги са налице готовността и желанието за споделяне на познанията 
и натрупания опит, за взаимен обмен с колеги, други специалисти, студенти. 

Особен интерес представлява 
неговият курс по хидрогеология 
(и на провежданите упражнения) 
за студентите по геология и гео-
химия в софийския университет. 
макар и в известна степен стра-
ничен за тези студенти, курсът се 
радваше на подчертан интерес, 
включващ дори подготвянето на 
дипломни работи с хидрогео-
ложка насоченост.

 ü Петър Петров е отразил твор-
ческите си постижения в повече 
от 60 научни публикации, сред 
които няколко монографии и мо-
нографични сборници. участва 
и в научно-популярни издания, 
включително и в пресата.

естествено, тук не сме в състояние да отразим богатството на творчески 
път на юбиляра. надяваме се само да сме показали основни градивни елементи 
от научното и приложно поприще на юбиляра, които представят П. Петров като 
водещ хидрогеолог в нашата страна и известен в чужбина специалист, като дос-
тоен човек и учен. Очакваме от него и му пожелаваме от сърце още много добри 
и полезни за страната дела.

 БЪДИ НИ ЖИВ И ЗДРАВ, БАТЕ!

 От Редакционната колегия

ст. н.с. Петър Петров на събеседване с италиански 
учени, гр. сапарева баня, 30.09.2004 г.
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