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ПОЧИНА
Академик Илия Бручев 
(17.02.1934 – 15.09.2019)

Напусна ни нашият колега и учител Илия Гавраилов Бручев  
– академик, професор, доктор на геологическите науки, дълго
годишен член на Българското геоло гическо дружество, човек, 
който с вродените си спокойствие и деликатност изпък ваше и 
въздействаше вдъхновяващо на своите сътруд ници, колеги и 
приятели.

Академик Илия Гавраилов Бручев е роден на 17.02.1934 г. 
в с. Славейно, Смолянско. Висшето си образование завършва 
през 1956 г. в един от първите випуски на специалността 

„Хидрогеология и инженерна геология” на тогавашния Висш Минногеоложки 
институт. Следва една година работа като специалист инженергеолог в ИПП 
„Водоканалпроект”, гр. София. От 1957 г. започва неговата кариера в Българската 
академия на науките преминала по всички стъпала на научното развитие – от 
научен сътрудник ІІІ степен до академик; като през 1970 г. защитава научната 
степен “доктор”, през 1984 г. – “доктор на геологоминераложките науки”, през 
1995 г. е избран за членкореспондент на БАН, а през 2008 г. – за академик. 

Трябва да се отбележи, че Илия Бручев е първият академик в областта на 
инже  нерната геология в България и благодарение на него се утвърди научно 
направление „Геоложки опасности и техните въздействия върху населението, 
материалната култура и околната среда“ – тематика, която ще става все по
важна и популярна.

Това естествено е резултат от разнообразната дейност на акад. Бручев през 
годините – тя обхваща изучаването на опасните геоложки процеси и явления, 
геоложкия риск, инженерногеоложкото и сеизмичното райониране, мони
то ринга на опасни геоложки явления, регионалната инженерна геология, 
околната (земната) среда, скалната и земната механика. Научната му продук
ция включва 5 монографии, повече от 150 публикации и доклади на научни 
конференции. От монографиите особено важни са хидрогеоложкото (1962 г.) 
и инженерногеоложкото райониране (1963 г.) на България. В инженерно гео
ложкото райониране е събран, обобщен и анализиран огромен обем от данни за 
инженерногеоложките условия на територията на страната, включващи гео лож
кия строеж, състава и свойствата на изграждащите я скали и строителни почви. 

През последните години дейността на Илия Бручев бе насочена главно към 
изучаването на проблемите, свързани с околната среда и устойчивото развитие. 
Почти до последно той не спираше да пише и обобщава − последната му статия 
е публикувана в списание „Инженерна геология и хидрогеология” през 2018 г. 
на тема „Опасни геоложки процеси на територията на Република България – 
условия, фактори, геозащита”.
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Илия Бручев постига значителни научни резултати при изследването 
на свлачищните процеси и явления в страната. Под негово ръководство и 
с негово участие са картирани и описани много свлачища като в резултат 
България е разделена на свлачищни региони с характерни инженерногеоложки, 
геоморфоложки, тектонски и климатични особености. 

Определено найзначимият труд на акад. Бручев и като обем на данни и ниво 
на анализ и като ръководител на колектив от водещи български учени си остава 
„Геоложката опасност в България” от 1994 г., където е събрана, анализирана и 
илюстрирана информацията за всички опасни геоложки процеси на територията 
на страната. 

В допълнение, акад. 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. Предложената от него класификация на 
степента на изветряне, базирана на разпространението на сеизмичните вълни, е 
едно от найцитираните му научни постижения.

Особено ценни са изследванията му върху вторичните явления, възникнали 
в резултат от Вранчанското земетресение от 04.02.1977 г. в Северна България и 
найвече в района на Свищов. Този опит е приложен и покъсно при сеизмичното 
микрорайониране на районите на гр. Стражица и гр. Попово, засегнати от 
земетресението през 1986 г. 

В допълнение на научната си дейност, акад. Бручев е заемал и научноадми
нистративни длъжности като “научен секретар” на Лабораторията по геотехника 
по слаби земни основи и терени от нейното основаване до 1994 г.; бил е 
ръководител секция „Инженерна геодинамика” (понастоящем секция „Геоложки 
опасности и рискове”) в Геологическия институт от 1994 до 2003 г. Той ръководи 
или участва в съставянето на редица становища на БАН, национални програми, 
концепции, стратегии, нормативни уредби, при ликвидиране на последствията 
от тежки природни бедствия. Найзначимите 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.

Илия Бручев развиваше активна международна дейност – беше член 
на Международната асоциация по инженерна геология и околна среда, 
Международната асоциация по земна механика и геотехническо инженерство, 
КарпатоБалканската геоложка асоциация, председател на Комисията по 
хидрогеология и инженерна геология при КарпатоБалканската геоложка 
асоциация (два мандата) и член на Комисия №1 по инженерногеоложки карти 
при Международната асоциация по инженерна геология и околна среда.

Като отличен учен и добър педагог акад. Бручев е ръководил успешно петима 
докторанти, от които към момента двама са професори и трима са доценти.

Вярваме, че делото на академик Бручев ще продължава да бъде еталон за 
изследвания на геоложката среда, ще вдъхновява сегашните и бъдещи инженер
геолози и частица от неговата коректност и симпатия към живота ще бъде 
навсякъде с нас! 

Поклон пред светлата му памет!
 

Колегите от секция „Геоложки опасности и рискове”
Колегите от секция „Геотехника на околната среда”


