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Академик Илия Бручев на 80 години 

През тази година академик Илия Бручев навърши 80 години. Той е роден на 
17.02.1934 г. в с. Славейно, Смолянско. Висшето си образование завършва през 
1956 г. във Висшия Минно-геоложки институт, специалност “Хидрогеология 
и инженерна геология”. За кратко време работи като специалист инженер-
геолог в ИПП “Водоканалпроект”, гр. София. В Българската академия на 
науките е от 1957 г., където започва работа като научен сътрудник ІІІ степен. 
През 1970 г. защитава научната степен “доктор”, през 1984 г. - доктор на 
геолого-минераложките науки, през 1995 г. е избран за член-кореспондент 
на БАН, а през 2008 г. – за академик. Той е първият академик в областта на 
инженерната геология в България. 

Дълги години той ръководеше секция “Инженерна геодинамика”, 
отначало в Лабораторията по геотехника на слаби земни основи и терени, а от 
1994 г. – в Геологическия институт. 

На него и под неговото ръководство дължим значими трудове, като 
Хидрогеоложкото (1962) и Инженерногеоложкото райониране (1963) на 
България, Картата на геоложката опасност в България, М 1:500 000 (1994). 
Особено ценни са изследванията на Илия Бручев върху вторичните явления 
(свлачища, срутища и втечнявания на седименти), възникнали в резултат от 
Вранчанското земетресение от 04.03.1977 г. в Северна България и особено 
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силно в района на Свищов, описани в монографията „Земетресението – 
Вранча 1977 г.” под редакцията на Бранков (1983). Този опит е приложен и 
по-късно при сеизмичното микрорайониране на района на гр. Стражица и гр. 
Попово, засегнати от земетресението през 1986 г.

Ръководи или участва в съставянето на редица становища на БАН, 
национални програми, концепции, стратегии, нормативни уредби, при 
ликвидиране на последствията от тежки природни бедствия. Най-значимите 
от тях са с Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
при изработването на една стратегия и две национални програми за борба със 
свлачищата, ерозията по Дунавския бряг и абразията по Черноморския бряг 
по задание на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
– през 1999, 2006 и 2014 г.  

Най-значимата монография на акад. Илия Бручев си остава „Геоложката 
опасност в България” (1994 г.), където е събрана, анализирана и илюстрирана 
информацията за всички опасни геоложки процеси, разпространени на 
територията на страната. Те са над 60 вида и са разделени на три групи: с 
внезапно действие, процеси с непрекъснато действие и процеси с непрекъснато 
действие, водещи до внезапно проявление. Най-съществен дял от тях заемат 
земетресенията и свлачищата. В някои райони на страната свлачищата са с 
толкова честа проява, че тяхното въздействие върху обкръжаващата среда е 
почти перманентно. Предстои актуализация и дигитализация на въведената 
информация. 

Илия Бручев постига значителни научни резултати при изследването на 
свлачищните процеси и явления. Той посвещава много време на свлачищата 
в страната, но най-вече по Черноморското крайбрежие, Дунавския бряг и 
Родопите. Под негово ръководство и с негово участие са и картирани и описани 
много свлачища на територията на страната. В резултат от извършеното 
инженерногеоложко райониране, България е разделена на свлачищни региони 
с характерни инженерногеоложки, геоморфоложки, тектонски и климатични 
особености.     

Илия Бручев задълбочено изследва и установява зависимости и 
закономерности за влиянието на геоложките условия върху сеизмичните 
въздействия и проявата на първични тектонски и вторични деформации в 
земната среда - свлачища, пропадания, втечняване на пясъци и др. Установява 
корелация между геомеханичния модел на скалните масиви и възможните 
вторични явления и деформации. Изследва физичните, якостните и 
деформационни показатели на различни видове скали и търси зависимости 
между тях. Особено внимание отделя върху изветрителните процеси в скалите 
и скоростта на разпространение на ултразвуковите вълни. Предложената от 
него класификация на степента на изветряне, базирана на разпространението 
на сеизмичните вълни, е едно от най-цитираните му научни постижения.  

Илия Бручев е международно известен. Той членува в Международната 
асоциация по инженерна геология и околна среда, Международното общество 
по земна механика и фундиране, Карпато-Балканската геоложка асоциация. 
Бил е Председател на Комисията по хидрогеология и инженерна геология при 
Карпато-Балканската геоложка асоциация (два мандата) и член на Комисия №1 
по инженерногеоложки карти при Международната асоциация по инженерна 
геология и околна среда.

Ръководил е 5 успешно защитили докторанти. 
Пожелаваме си акад. Илия Бручев да стои до нас, нашата секция и 

нашата работа и да помага с ценния си опит и далновидност, придобити от 
дългия му житейски и професионален път. От сърце му пожелаваме здраве и 
работоспособност и честване на още юбилеи.
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Секция “Геоложки опасности и рискове”

Илия Бручев при свлачище „Тауклиман“(април 1994 г.)

Илия Бручев по време на дискусия с чужди учени край гр. Чирпан, 20.09.2003 г.


