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In memoriam
Доц. д-р Кръстьо Константинов Тодоров

(1942–2021)
На 21.01.2021 г. почина нашият колега, бивш заместник-
директор на Геологическия институт при БАН и 
ръководител на секция „Геотехника на околната среда“ 
в него, доц. д-р Кръстъо Константинов Тодоров.
Кръстьо Тодоров е роден на 23.03.1942 г. в Михайловград  
(сега гр. Монтана) в учителско семейство. Завършил е 
Химическия факултет на СУ „Кл. Охридски“ през 1970 
г. След петгодишна работа в Централния институт по 
химическа промишленост постъпва в Лабораторията 
за комплексно изследване на слаби земни основи и 
терени в БАН, където през 1976 г. е избран за научен 
сътрудник. През 1986 г. става кандидат на геолого-

минералогическите науки (сега доктор), а една години по-късно е избран за 
старши научен сътрудник (сега доцент).
Основна тема на научните изследвания на доц. Тодоров е оползотворяването на 
сгуропепелните отпадъци от ТЕЦ, които заемат големи, най-често земеделски 
площи, от територията на България. Той допринесе много за научната обосновка и 
изясняването на възможностите за това оползотворяване, както и за разширяване 
на започналите тогава приложения на сгуропепелите за насипи и пътна основа. 
На този проблем е посветена и докторската му дисертация. 
През последните години от кариерата си доц. Кръстьо Тодоров взе участие в 
решаването на проблема с избор на площадка за погребване на радиоактивни 
отпадъци, както и за създаване на екран от заздравена почва, за ограничаване 
разпространението на радионуклиди в околната среда.
С участието си в редица национални и международни конференции и семинари 
той допринесе за огласяването на получените научни резултати.
Доц. Кръстьо Тодоров беше почтен и добронамерен човек. Неговата  ерудираност 
и изтънчено чувство за хумор винаги ще ни липсват.

Светла му памет!

      Секция „Геотехника на околната среда“
      Геологически институт при БАН
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