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ПОЧИНА
ст. н .с. Петър Стефанов Петров

1930 – 2017 г.
 
 След продължително боледуване на 16 май 2017 г. почина един от водещите 
хидрогеолози на България – ст. н. с. Петър Стефанов Петров.

Петър Петров е роден е на 10.11.1930 г. в с. Враниловци, Габровско. През 
1948 г. постъпва в Софийския университет. Завършва специалността „Инженерна 
геология и хидрогеология“ в новосъздадения Минно-геоложки институт (сега 
ВМГУ „Св. Ив. Рилски“) през 1953 г. Същата година постъпва като технически 
научен сътрудник в Геологическия институт при БАН, където поставя началото 
на хидрогеоложкото направление в Института. По-късно е избран за научен 
сътрудник, а през 1964 г. – за старши научен сътрудник. В периода от създаването 
на секция „Хидрогеология“ до 1989 г. е бил неин ръководител, а от 1978 до 1982 
г. – заместник директор на Геологическия институт.

Едни от най-съществените професионални изяви от неговата дейност са 
свързани с проучването, комплексното изследване и използване на термоми-
нералните води в страната, включително определяне на основните закономер-
ности при формирането и разпространението на минералните води, разкриване 
на нови находища на термални води (Ракитово, Якоруда, Слатино и др.). Петър 
Петров беше ръководител при изпълнението на държавната задача за преоценка 
на геотермалните ресурси, топлинния потенциал, използваемостта и опазването 
на термалните води в страната и перспективите за разкриване на нови термални 
води и находища. Той беше основен изпълнител при откриването, проучването, 
мониторинга и експлоатационното отводняване на рудното находище „Ерма 
река“, Златоградско. Контактите с гръцката страна и познанията му върху общата 
геоложка структура подпомагаха цялостното изследване на геотермалната 
аномалия в района на находището.

През последните години от професионалното си поприще той отдели 
значително място на сеизмохидрогеоложките изследвания, включително оценка 
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на сеизмоложките условия в района на Горнотракийската низина и последствията 
от земетресението във Вранча върху подземните води в България. Атестат за 
широки познания и компетентност е участието му в изготвянето на редица 
експертизи и становища за реализирането на важни обекти в страната. 

Винаги са били налице готовността и желанието му за споделяне на 
познанията и натрупания опит, за взаимен обмен с колеги, други специалисти и 
студенти. В непосредствената си работа е изявен стремежът му към постигане на 
максимално подробно изследване и познание. 

Неговата смърт е сериозна загуба не само за неговите приятели и колеги, но 
и за българската хидрогеология. 
 

Поклон пред светлата му памет!
 

Секция „Хидрогеология“,
Геологически институт при БАН


