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97 години от рождението на проф. Гео 
Стефанов

   На 14.05.2016 г. се навършиха 97 години от рождението на проф. Георги 
Стефанов Стефанов, което е повод отново да си спомним за него. 

Гео Стефанов, както всички му казвахме, е пряк потомък на ръководителя на 
Априлското въстание в Перущица Петър Бонев – един от съратниците на Левски 
и участник в Легията на Раковски. Потомък е и на Георги Стефанов, адвокат, 
чийто монумент стои и днес в центъра на Пазарджик - като родоначалник на 
социалистическото движение в града. Баща му, Стефан Стефанов, е бил между 
видните български инженери от своето време – участвал активно в строителството 
на новите ж.п. линии в България от средата на ХХ век.

Гео Стефанов е завършил І-ва Софийска мъжка гимназия, а по-късно 
Висшето техническо училище (сега ТУ) във Виена. От началото на 1946 г. е 
започнал кариерата си като редовен асистент в ИСИ, София, по-късно ВИАС, а 
сега наречен Университет по архитектура, строителство и геодезия – съкратено: 
УАСГ. През 1953 г. той става доцент, а 1960 г. – професор. Като такъв е работил и 
в МГУ, и във ВИАС – бил е последователно зам. ректор и в двете висши учебни 
заведения. И още: Заместник директор на НИСИ; Началник на отдел “Наука” 
към Министерството на образованието; Основател на Българското дружество 
по земна механика и фундиране; Дългогодишен ръководител на катедра 
“Геотехника”. 

Негова особена заслуга е създаването на първата лаборатория по земна 
механика в нашата страна, създаването и усъвършенстването на нормативната 
база в областта на земната механика и фундирането. Той извърши първите 
земномеханични и инженерногеоложки изследвания на льоса в Северна 
България. Книгата му „Строителни свойства на българските льосови почви“, 
издадена през 1960 г., се използва още от специалистите. Публикувал е над 200 
учебника, книги и научни статии, вземал е участие в регионални, национални и 
международни конференции; последните - в над 40 страни. Неговите експертизи, 
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рецензии и технически становища, научните му постижения и особено приносът 
му към строителната практика, са изключително много – те са известни на всички 
специалисти в сферата на строителството и трудно могат да бъдат изброени. 

 Проф. Стефанов беше и си остава име със световна известност и 
признание. Той познаваше, него го познаваха и с него си кореспондираха всички 
големи учени в световната геотехническа организация. Той, както никой друг от 
България, бе удостоен със званието “Почетен доктор на Техническия университет 
във Виена”. Неговите награди са престижни и толкова много, че всичките няма 
как да бъдат изредени. 

Проф. Стефанов бе необикновен човек. Неговото трудолюбие и 
работоспособност бяха пословични. Беше задълбочен и педантичен - в най-
добрия смисъл на думата. Той бе високо организиран - успяваше да намери време 
за всичко – включително да ръководи научни форуми, да води докторанти, да 
участва в издаването на редица списания, да бъде главен редактор на Годишника 
на УАСГ, да подготвя алманаси, да дава мнения и съвети, да оказва внимание на 
по-младите преподаватели, а и на своите приятели... 

За отбелязване е, че той никога не изневери на себе си и на любовта си към 
професията. Всеки ден идваше в катедрата по Геотехника в УАСГ – така беше, 
откакто бе редовен преподавател, така бе и цели 30 години след пенсионирането 
му.    

Гео Стефанов бе личност - завършена, многостранно развита – една 
прогресивна и енциклопедична личност - измежду онези, които все по-рядко се 
срещат – бе истински човек, дори може да се каже – личност от “ренесансов тип”. 
Той бе не само професионално компетентен, не само изключителен преподавател, 
но бе и особена натура - той се интересуваше и знаеше изключително много – 
не само в областта на науката, но и за изкуството – за музиката, за живописта, 
за архитектурата, за историята и какво ли не още. Той говореше свободно на 
много езици – включително латински; ползваше стенография. Онези, които 
са имали щастието да бъдат близо до него, знаят също, че Гео беше буквално 
различен от останалите - необикновено хуманен, мъдър и балансиран във всичко, 
чувствителен, но не и сантиментален. 

Той бе и възвишен – Бог беше надарил душата му... с “тънки струни”. 
Гео Стефанов беше същевременно изключително достоен човек. Откровен 

и деликатен. Справедлив, честен и отзивчив. Той носеше и излъчваше истинска 
скромност, откритост и почтеност. Той умееше да се радва на успеха на другите, 
не можеше да мрази или да завижда. Той беше човечен, великодушен, достъпен. 
При него имаше само един максимализъм – нравственият – неподправен и 
истински, какъвто за съжаление все по-рядко се среща.

Вече повече от година проф. Гео Стефанов не е между нас. Тръгна си 
Патриархът на висшето строително образование и наука, тръгна си един от 
Строителите на съвременна България! Тръгна си човекът, който заслужи 
уважението и обичта на няколко поколения!

Гео Стефанов ни напусна на 29.09.2015 г. Него физически вече го няма, но 
онова, което той даде като пример, вярвам, че ще остане. Защото то е колкото 
добро, толкова и истинско! 

Неговите възпитаници, които никак не са малко, има какво да си спомнят за 
него. Вярвам, че всички, които го познаваха, таят в сърцето си и носят частица от 
неговия дух и така и той продължава да живее. 

Проф. Добрин Денев


