
Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences ©   133

Проф. дгн Димчо Евстатиев на 80 години

На 8 юли 2015 година проф. Димчо Евстатиев навърщи 80 години, от които 
55 години отдаде на инженерногеоложката наука в Геологическия институт при 
БАН. Творчеството на проф. Евстатиев е в областта на инженерната геология, 
земната механика, фундирането, геологията и други междинни науки. Отразено 
е в над 200 публикации, 8 монографии, учебници, като в същото време е 
ръководител на 7 успешно защитили докторанти и е консултант на 6. Помагал е и 
на много други докторанти с тематики по инженерна геология и хидрогеология. 
За това време той изгражда школа от инженергеолози, които успешно доразвиват 
изследванията в тази област.

Димчо Евстатиев е роден през 1935 г. в гр. Симитли. 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. През 1973-1979 г. е на работа в Института по водни 
проблеми на 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 институт във Варшава). През 1979 г. се основава Лаборатория по 
геотехника на слаби земни основи и терени на БАН (ЛГСЗОТ), ръководена от 
чл. кор. проф. Минко Минков. Проф. Евстатиев е един от основателите 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 геология 
(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. до 2000 г. води 
лекции по “Подобряване на строителните почви” в МГУ “Св. Иван Рилски”. 
Проф. Евстатиев участва в много световни конгреси, европейски и регионални 
конференции. 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 – геофизика, геология, геоморфология, 
археология, химия и др. Този интердисциплинарен подход на изследване е 
причина да създава и ръководи научни колективи от различни институти, по 
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тематики с национално значение.
Темата за “Подобряването на строителни почви” заема основен дял 

в изследванията на проф. Евстатиев, представени в 78 труда. Той провежда 
дългогодишни изследвания за заздравяване на най-широко разпространените 
почви чрез смесването им с различни свързващи вещества. Използвани 
са вароглинени, циментопочвени смеси и сгуропепели. Тези изследвания 
са предизвикани от недостигa на инертен кариерен материал за пътното, 
хидромелиоративното и промишлено-гражданското строителство, както от 
нанасяните екологични рани на ландшафта при кариерния добив. 

Едно от важните научни достижения на проф. Евстатиев е “Изследванията 
върху структурата на заздравените почви и нейното формиране във времето”. Тези 
изследвания 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. 
Съвместно с учени от други страни проф. Евстатиев изследва кинетиката на 
нарастване на якостта с помощта на химични, дифракционни и термични анализи 
и наблюдения със сканиращ електронен микроскоп. Началните изследвания са с 
мономинерални глини + СаО, след това са продължени с по-сложни системи, 
включващи полиминерални почви, пепели и сгуропепели от ТЕЦ и други 
отпадъчни материали. 

На тази тема е защитената кандидатска дисертация през 1968 г. “Заздравяване 
на льосови и глинести грунтове с портландцимент и вар”, а по-късно и 
дисертацията “Механизъм на заздравяване на дисперсните строителни почви 
с хидравлични свързващи вещества” за присъждане на научната степен доктор 
на геологическите науки. В дисертацията са изяснени процесите, в резултат 
на които протича заздравяването на дисперсните строителни почви с цимент 
и вар. Проблемът е разгледан от различни аспекти: физикохимичен, химичен 
(включително от гледна точка на химията на цимента), земномеханичен, 
технологичен и др. 

Научните изследвания на проф. Евстатиев намериха значително приложение 
в строителството. За разлика от други страни, където заздравяването на почвите е 
използвано най-много в пътното строителство, у нас то намери нови приложения 
в хидромелиоративното и особено в промишлено-гражданското строителство. 

В края на петдесетте и началото на шестдесетте години на миналия век 
започна мащабно хидромелиоративното строителство в Дунавската равнина, 
покрита с пропадъчни и водопропускливи льосови почви. Водните загуби от 
необлицованите канали достигаха до 1 m3 за час на 1 m, което силно понижаваше 
коефициента на полезното действие на напоителните системи. Проф. Евстатиев 
и ръководеният екип от него предприемат изследвания за възможностите за 
използване на облицовки и екрани от заздравена льосова почва. Разработеният 
противофилтрационен екран от заздравена почва се оказва добро решение 
на изследователския екип, приложен по-късно на 20 водоизравнителя. В 
разработването на този метод и неговото приложение България имаше 
международен приоритет.

Следващо важно научно-приложно достижение е фундирането с цименто-
почвена възглавница. Интензивното гражданско и промишлено строителство 
в Дунавската равнина от края на петдесетте години не беше съобразено 
с особеностите на пропадъчните льосови почви, поради което зачестиха 
пропаданията на сгради и съоръжения. Това предизвика провеждане на 
изследвания за въвеждане в практиката на съществуващи в чужбина методи 
и за разработване на нови методи за безопасно фундиране в льоса. Един от 
тези методи е фундирането с циментопочвена възглавница (ЦПВ) в льосова 
основа от І тип (т.е. основа, която не пропада от собственото тегло, а само от 
товара на съоръженията). Методът представлява българско изобретение на 
Минков и Евстатиев (1970) и е приложен при фундирането на АЕЦ “Козлодуй”, 
охладителните кули на ТЕЦ Русе-изток и на повече от сто сгради и съоръжения.
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Интерес представляват и изследванията на проф. Евстатиев за подобряване на 
строителните свойства на льоса чрез уплътняване с тежка трамбовка и взривно-
хидроуплътняване. По инциатива на проф. Евстатиев в бившата Експериментална 
база, сега Изследователска база на Геологическия институт, са внедрени методи 
за ликвидиране частично или изцяло на пропадъчността на льоса, приложими 
само за новопроектиращи се сгради. Един от тези методи е използването 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 циментопочвена възглавница е използван при фундирането на телевизионна 
кула „Русе“. За пълното ликвидиране на пропадъчната зона е внедрен и методът 
на „взривно хидроуплътняване“, приложен при фундирането на високоетажни 
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 Изследователската 
база, внедрява така наречените „инжекционни микропилоти“ и „набивни меки 
пилоти“. Те са прилагани на редица обекти за укрепване на льосова основа до 
дълбочина 7-10 m под фундаментите. Голямо приложение в практиката има и 
използваният от Евстатиев и колектив метод за осушаване на преовлажнен льос и 
насипи с варови колони. Методът е  приложен на железопътен участък “Дралфа”, 
телевизионна кула „Русе” и на много сгради.

Значими са изследванията на проф. Евстатиев в областта на „Регионалната 
инженерна геология и процесите на геоложката опасност“ (48 публикации). 
Подчертано регионален характер имат публикациите, отнасящи се за 
изследвания на площадки за ядрени централи и на хранилища за радиоактивни 
отпадъци. В областта на урбанистичната геология са посветени редица трудове 
- Инженерногеоложка характеристика на варненските езера, Геоеколожки 
проблеми на Поморийската лагуна, Инженерногеоложки условия на приморската 
част на долината на река Батова; Льосът, като среда за подземно строителство и 
пр. По отношение на геоложката опасност в трудовете на Евстатиев се разглежда 
пропадъчността и слегваемостта на льоса, опасностите при усвояване на 
подземното пространство в льос, както и слягането на слаби водонаситени почви. 

През последните 10 години изследванията на проф. Евстатиев, съвместно 
с колеги от Изследователска база по геотехника в гр. Русе, са насочени към 
свлачищата по Северночерноморския бряг, публикувани в поредица статии 
и студии. Въз основа на обстоен геоложки анализ и проведени геоложки 
и геоморфоложки изследвания е представен нов геодинамичен модел за 
възникването на свлачищата. Според този модел свлачищата имат етажно 
развитие, съответстващо на палеогеоморфоложките етапи в развитието на 
черноморския басейн. Етажите на свлачищата са от 4 до 2 в зависимост от това 
върху коя геоморфоложка форма започват развитието си. Те са образувани по 
самостоятелни хлъзгателни повърхнини, а не по обща, както се приемаше досега. 
В този свлачищен район са описани шест инженерногеоложки района. 

Друга значима тема в изследванията на проф. Евстатиев и на ръководения от 
него екип е „Геоложки изследвания и проучвания за изграждане и експлоатация 
на ядрени съоръжения“, публикувани в 48 труда. Тези изследвания са свързани 
с изграждането на значими за икономиката на България стопански обекти. 

При фундирането на реакторите на АЕЦ “Козлодуй” е използвана 
циментопочвена възглавница, изобретение на Минков и Евстатиев. Извършените 
допълнителни геоложки проучвания за АЕЦ „Белене“ доказаха, че участъкът на 
Беленската и съседната Влашката 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 активен разлом в 
5-километровата зона около АЕЦ, което е благоприятно за продължаване на 
строителството.

Проучванията и изследванията за избор и характеризиране на площадки 
за изграждане на Национално хранилище за НСРАО имат тридесетгодишна 
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история. Извършени са предимно под ръководството на проф. Евстатиев и 
са отразени в редица публикувани и непубликувани трудове. Трудовете са 
получавали положителни оценки на международни конференции и от експерти 
на Международната агенция по атомна енергия. Изследванията на Евстатиев 
и колектив са намерили място в тематичната поредица Worldwide Review 
‘Geological Challenges in Radioactive Waste Isolation’, издавана от Калифорнийския 
университет на Съединените щати. В резултат на анализ на цялата национална 
територия се стигна до избора на предпочитаните площадки „Маричин валог”, 
„Радиана”, „Върбица” и „Брестова падина” за изграждане на хранилище за 
НСРАО, а по-късно окончателния избор на площадка „Радиана“. 

Колективът, работил на площадка АЕЦ „Белене“ 
В публикуваните трудове на проф. Евстатиев проличават интереси към 

геоекологията (12 бр.), както и постоянното му влечението към българската 
археология и история (9 бр.). На тази тематика се отнасят изследванията за земната 
основа на Плиска и инженерногеоложките особености на старобългарските 
землени съоръжения. 

Проф. Евстатиев е автор на редица изобретения, нормативни документи, 
инструкции и рационализаторски предложения, отнасящи се за методите на 
фундиране на сгради и съоръжения, технологии за пътни основи, указания 
за проектиране на водоизравнители, както и за уплътняване с трамбовка на 
пропадъчни льосови почви (15 труда).

С научната си дейност проф. Евстатиев заема достойно място в строителството 
на съвременна България. Той е учен с голям професионален опит, с неизчерпаем 
ентусиазъм и любов към професията. Радетел е за укрепването и утвърждаването 
на ръководената до 2000 г. от него секция “Геотехника на околната среда”, 
както и на създадената по негова инциатива и на проф. Минков през 1973 г. 
Изследователска база по геотехника в гр. Русе.

Научното творчество на проф. Евстатиев е пример за по-младите геолози 
по отношение на любовта му към професията, 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, драги колега проф. Евстатиев! Пожелаваме Ви дълголетие, 
добро здраве и много години съвместна работа!

                                                            проф. дгн Й. Евлогиев
                                                             Изследователска база по геотехника, Русе


