
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences © 151

Българска  академия  на  науките  .  Bulgarian  academy  of  ScienceS

инЖенерна  геОлОгия  и  ХидрОгеОлОгия. 25

engineering  geology  and  Hydrogeology. 25

София . 2010 . Sofia

Проф. дгн Димчо Евстатиев на 75 години

на 8 юли тази година проф. дгн димчо евстатиев чест-
ва 75 годишния си юбилей и 50 години, отдадени на 
инженерногеоложката наука в геологическия инсти-
тут на Бан. научното творчество на димчо евстатиев 
се отразява в 180 публикации, 8 монографии, учебни-
ци, като в същото време е ръководител на седем ус-
пешно защитили докторанти и e консултант на чети-
рима докторанта. научно-приложната дейност на 
евстатиев е разнообразна и е свързана с изграждането 

на значими за икономиката на България стопански обекти – фундиране на аеЦ 
“козлодуй”, оценка на геоложките условия на аеЦ “Белене”, проучвания на 
площадки за хранилище на радиоактивни отпадъци, изграждане на цименто-
почвени екрани на хидромелиоративни съоръжения, фундиране на редица ка-
питални обекти при сложни геоложки условия и др. с тази дейност проф. ев-
статиев заема достойно място в строителството на съвременна България. 
Бидейки учен с голям професионален опит, с неизчерпаем ентусиазъм и любов 
към професията, той изгражда школа от инженер-геолози, които успешно про-
дължават и доразвиват изследванията в областта на инженерната геология. ра-
детел е за укрепването и утвърждаването на ръководената до скоро от него сек-
ция “геотехника на околната среда”, както и на създадената по негова и на проф. 
минков инициатива през 1973 г. изследователска база по геотехника в 
гр.  русе.

димчо евстатиев е роден през 1935 г. в гр. симитли, Благоевградски ок-
ръг. средно образование завършва в гр. дупница, а през 1958 г. се дипломира в 
мги по специалността инженерна геология и хидрогеология. През следващите 
две години е на работа в геоложкия отдел на транспроект – софия.

От 1960 до 1973 г. е научен сътрудник в геологическия институт при 
Бан. През 1973-1979 г. е на работа в института по водни проблеми при Бан, 
където е избран за ст.н.с. ІІ степен. В този период е бил на специализации в 
саЩ (айовски държавен университет и калифорнийски университет), италия 
(римски университет), русия (академия на науките) и в Полша (Пътен инсти-
тут във Варшава). През 1979 г. се основава лабораторията по геотехника при 
Бан, ръководена от чл.кор. проф. м. минков. Проф. евстатиев е един от осно-
вателите на тази лаборатория, в която през 1990 г. е избран за ст.н.с. І ст., а от 
1994 г. – е отново в геологическия институт.

Проф. евстатиев е председател на Българска група по инженерна гео-
логия (към iaeg), членува в international association of engineering geology, 
Българското геоложко дружество, Българското дружество по земна механика 
и геотехника (бивш член на управителния съвет). От 1985 г. включително по-
настоящем води лекции по “Подобряване на строителните почви” в мгу “св. 
иван рилски”. Проф. евстатиев развива и активна дейност на международното 
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поприще. участва в много световни конгреси, европейски и регионални конфе-
ренции. Ползва се с авторитет и признание сред чуждестранната колегия.

научната и научно-приложната 
дейност на проф. евстатиев обхваща 
редица направления на инженерната 
геология, като често изследванията му 
се разпростират и в съседните науки – 
геология, геоморфология, археология, 
химия, геофизика и др. този интердис-
циплинарен подход на изследване му 
позволява да създава и ръководи науч-
ни колективи от различни институти, 
по тематики с национално значение.

Основен дял в неговите изслед-
вания заема тематиката за “Подобря-
ването на строителните почви”, 
представени в 76 труда.

Проф. евстатиев провежда 
дългогодишни изследвания за заздра-

вяване на широко разпространените в България слаби и особени почви, чрез 
смесването им с неорганични свързващи вещества. едно от важните научни 
достижения на проф. евстатиев представляват изследванията върху структу-
рата на заздравените почви и нейното формиране във времето. тези из-
следвания са предизвикани от една страна поради нарастващите приложения 
на заздравените почви в строителството и от друга – поради недостатъчната 
информация за природата на тяхната якост и за нейното развитие във времето. 

Проф. евстатиев изнася доклад на меж-
дународен геотехнически симпозиум в 
япония, 1996 г.

на тази тема е защитената кандидат-
ска дисертация през 1968 г. “Заздравяване 
на льосови и глинести грунтове с портлан-
дцимент и вар”, а по-късно и дисертаци-
ята “механизъм на заздравяване на дис-
персните строителни почви с хидравлични 
свързващи вещества” за присъждане на 
научната степен “доктор на геологически-
те науки”. В трудовете са изяснени проце-
сите, в резултат на които протича заздравя-
ването на дисперсните строителни почви 
с цимент и вар. Проблемът е разгледан от 
различни аспекти: физикохимичен, хими-
чен (включително от гледна точка на хи-
мията на цимента), земномеханичен, тех-
нологичен и др. 

трябва да се отбележи, че научни-
те изследвания на проф. евстатиев имат 
значително приложение в хидромелиора-
тивното и особено в промишлено-граж-
данското строителство – при фундиране в 
пропадъчни льосови почви. 

Важно научно-приложно достиже-
ние е използването на противофилтраци-
онни екрани от заздравена почва в хид-
ромелиоративното строителство. В края 
на петдесетте и началото на шестдесетте 
години на миналия век започна мащабно 

Проф. евстатиев с известни учени льо-
соведи – проф. ян смоли (англия) и 
проф. Печи (унгария), 2000 г.
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хидромелиоративно строителство в дунавската равнина, покрита с пропадъчни 
и водопропускливи льосови почви. Поради водните загуби от необлицованите 
канали на напоителните системи, проф. евстатиев и ръководения от него екип 
предприемат изследвания за използване на облицовки и екрани от заздравена 
льосова почва. разработеният противофилтрационен екран се оказва добро ре-
шение на изследователския екип, приложен по-късно на 20 водоизравнителя. В 
разработването на този метод и неговото приложение, България има междуна-
роден приоритет.

следващо важно по значимост научно-приложно достижение е фундира-
нето с циментопочвена възглавница. интензивното гражданско и промишлено 
строителство в дунавската равнина от края на петдесетте години не е съобра-
зено с особеностите на пропадъчните льосови почви. Пропаданията на сгради 
и съоръжения обуславят необходимостта от въвеждане в практиката на инова-
ционни методи за безопасно фундиране в льоса. един от тези методи е фунди-
рането с циментопочвена възглавница в льосова основа от І-ви тип. методът 
представлява българско изобретение и е приложен при фундирането на аеЦ 
“козлодуй”, охладителните кули на теЦ русе-изток и на повече от 100 сгради 
и съоръжения.

интерес представляват и изследванията на проф. евстатиев за подобря-
ване на строителните свойства на льоса чрез уплътняване с тежка трамбовка и 
взривно хидроуплътняване. По негова инциатива в изследователската база по 
геотехника на геологическия институт са внедрени методи за пълно или час-
тично премахване на пропадъчността на льоса, приложими само за новопро-
ектиращи се сгради. един от тези методи е използуването на тежка трамбовка 
с която се уплътнява горната част на пропадъчната льосова основа. Приложен 
е на голям брой обекти в гр. русе и окръга. този метод в комбинация с цимен-
топочвена възглавница е използуван при фундирането на телевизионна кула 
“русе”. За пълното елиминиране на пропадъчната зона е внедрен и метода на 
“взривно хидроуплътняване”, приложен при фундирането на жилищни блокове 
в гр. русе. 

За строителство в пропадъчен льос и за укрепване на льосовата земна 
основа под аварирали сгради, проф. евстатиев, съвместно с колеги от изсле-
дователската база, внедрява така наречените “инжекционни микропилоти” 
и “набивни меки пилоти”. те са прилагани на редица обекти за укрепване на 
льосови основи до дълбочина 7-10 m под фундаментите. голямо приложение в 
практиката има и използвания от евстатиев и колектив метод за осушаване на 
преовлажнен льос и насипи с варови колони, приложен на железопътен участък 
“дралфа”, обратния насип около тел. кула “русе”, както и на много сгради.

Значими са изследванията на проф. евстатиев за процесите на геолож-
ката опасност (41 труда), като най-голямо внимание отделя на пропадането на 
льоса, на свлачищата и земетръсната опасност. 

Познаването на механизма на пропадане на льоса, позволява на евста-
тиев да приложи ефективни методи за укрепване на редица аварирали инже-
нерни съоръжения. При изучаването на свлачищата по черноморския бряг той 
използува освен инженерногеоложките изследвания, методите на геологията, 
стратиграфията и геоморфологията, данните от които му позволяват да изучи 
възрастта и механизма на образуване на свлачищата. 

други направления в изследванията на проф. евстатиев са регионална-
та инженерна геология, геоекологията и геоархеологията. тук се отнасят 
редица изследвания публикувани в монографии и статии (30). В областта на ре-
гионалната инженерна геология по-важни изследвания са: инженерногеоложка 
характеристика на долината на варненските езера; геоеколожки проблеми на 
Поморийската лагуна, инженерногеоложки условия на приморската част на до-
лината на река Батова; льосът, като среда за подземно строителство и др.

геоеколожките изследвания се отнасят за екологичния ефект от използва-
нето на сгуропепелни смеси от утайниците и за връзката между антропогенния 
фактор и инженерно-геодинамичните процеси. 

В изследванията на проф. евстатиев проличава влечението му към бъл-
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гарската археология и история. на тази тематика са публикувани 10 труда, част 
от които се отнасят за земната основа на Плиска и инженерногеоложките осо-
бености на старобългарските землени съоръжения. 

голяма част от изследователската дейност на проф. евстатиев и на ръко-
водения от него екип е посветена на проблеми свързани с ядрената енергети-
ка и радиоактивните отпадъци.

При фундирането на реакторите на аеЦ “козлодуй” е използувана ци-
ментопочвена възглавница, изобретение на проф. минков и проф. евстатиев. 
извършените допълнителни геоложки проучвания за аеЦ “Белене доказаха, 
че участъкът на Беленската и съседната Влашка низина през последните 640 
хил. години имат поведение на еднороден земекорен блок без диференцираност 
на вертикалните тектонски движения в него. с това се доказа отсъствието на 
активни разломи в 5-километровата зона около аеЦ.

Проучванията и изследванията за избор и характеризиране на площадки 
за изграждане на национално хранилище за нсраО в България имат тридесет 
годишна история. извършени са предимно под ръководството на проф. евста-
тиев и са отразени в 43 публикувани и 87 непубликувани трудове. трудовете са 
получавали положителни оценки на международни конференции и от експер-
ти на международната агенция по атомна енергия. изследванията на евстати-
ев и колектив са намерили място в тематичната поредица Worldwide review 
“geological challenges in radioactive Waste isolation’, издавана от калифорний-
ския университет на съединените щати.

Проф. евстатиев е автор на 5 изобретения и на редица нормативни доку-
менти, инструкции и рационализаторски предложения, отнасящи се за методи-
те на фундиране на сгради и съоръжения, технологии за изграждане на пътни 
основи, указания за проектиране на водоизравнители, както и за уплътняване с 
трамбовка на пропадъчни льосови почви.

Юбилярът е пример за по-младите геолози по отношение на любовта му 
към професията, за спазване на професионалната етика и за завидната енергия 
при изпълнението на редица проучвания и изследвания. той непрекъснато е в 
контакти с по-млади учени и с ентусиазъм помага със своя опит и идеи.

Честит юбилей, проф. Евстатиев! Пожелаваме Ви творческо дълго-
летие, здраве и много години съвместна работа.

 От Редакционната колегия
 От Изследователската база по геотехника – гр. Русе
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