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Проф. Живко Иванов (1936–2015)

На 3 април 2015 г. редица осведомителни агенция, позо-
вавайки се на съобщение от Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, оповестиха за кончината на един от 
най-видните български геолози на нашето съвремие проф. 
Живко Иванов. Неприятната вест се беше вече разнесла 
сред професионалната гилдия. Тя дойде съвсем неочаква-
но, защото проф. Ж. Иванов продължаваше да работи все 
така активно.

Проф. Живко Иванов е роден на 6 април 1936 г. в 
гр. Тър говище. Средното си образование получава в  
гр. Шу  мен. В периода 1953–1958 г. е студент по геология 
в Софийския университет. Завършва го през 1958 г. със 
специалност „геолог-геохимик“, защитавайки дипломна 
работа, разглеждаща структурата на находище Медет под 
ръководството на проф. Цоню Димитров. Същата година 
постъпва на работа като геолог-картировач към Главно 
управление за геоложки проучвания. Научната кариера 
на Ж. Иванов започва през 1960 г., когато след конкурс 
преминава на работа като научен сътрудник в секция 
„Геотектоника“ на Геологическия институт при БАН. 
Тук, в продължение на 8 години под ръководството на 
акад. Еким Бончев получава основата и закалката на из-
следовател в областта на геотектониката и регионалната 
геология.

През 1969 г. преминава на работа като асистент в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където 
през 1970 г. защитава дисертация за придобиване на науч-
ната степен кандидат на геолого-минералогическите науки 
(отговаряща на образователната и научна степен „доктор“). 
Дисертацията му, „Характер и последователност на ранни-
те деформации в старопалеозойските скали на Стара пла-
нина – между долината на р. Искър и Етрополския проход“, 
е посветена на нискометаморфните терени в областта. През 
1971 г. се хабилитира като доцент на твърде близката до 
христовата възраст – 35 години. За тази, смятана от мно-
зина твърде ранна хабилитация, несъмнена роля изиграва 
и доайенът на геотектониката у нас акад. Еким Бончев (по 
това време ръководител на секция „Геотектоника“ към ГИ 
и катедра „Динамична и исторична геология“ към ГГФ), 
който вижда в него свой заместник, мнение, което той спо-
деля със свои колеги. За съжаление години по-късно техни-
те идеи се разминават, когато проф. Иванов тръгва уверено 
по пътя на мобилизма и съвременната плейт-тектоника. 

През 2000 г. Ж. Иванов става професор по регионал-
на геология с хабилитационен труд на тема „Тектоника 
на България“ (1998). Този труд придобива голяма попу-
лярност и е много често цитируем, независимо, че остава 
непубликуван. Един „голям грях“, който остави проф. Ж. 
Иванов към българската геоложката наука и общност. 

Преподавателските курсове на проф. Иванов включват: 
Основи на геологията, Структурна геология и геотектоника, 
Геология на България, Регионална геология, Неотектоника 
и др. Научен ръководител е на 15 докторанти от България 
и чужбина и над 70 магистърски работи. Като преподава-
тел проф. Ж. Иванов показва голям педагоги чески талант, 
ерудиран и осведомен, винаги в крак с модерните идеи в 

геологията. Доказателство за това са стотиците негови сту-
денти, които винаги си спомнят с умиление за отлично ор-
ганизираните и увлекателни лекции и упражнения, грабва-
щи дъха им. По време на теренните практики, многоброй-
ните експедиции и изследователски проекти, в прия телска 
атмосфера, той изгражда качества сред своите студенти, 
които намират приложение в тяхната практика като гео-
лози, независимо дали това става в геоложкото картира-
не, геолого-проучвателните предприятия, рудниците или 
в научните организации. Неслучайно за всички тях той е 
просто „Живко“, зад което обаче се крие уважението към 
човека и учителя.

През 2004 г. проф. Иванов се пенсионира като редовен 
преподавател в Софийския университет, но продължи да 
преподава, както и да работи активно, обучавайки докто-
ранти и работейки в областта на приложната геология към 
рудник „Елаците“.

Наред със своята преподавателска дейност в Софийския 
университет проф. Ж. Иванов е заемал и административ-
ни дейности. През 1991–1993 г. е бил декан на Геолого-
географския факултет, инициирайки изграждането на 
тристепенното обучение по геология в Софийския универ-
ситет. От 1993 до 1996 г. е бил зам.-ректор. Академичната 
общност на Алма матер го помни като преподавател и 
учен, който винаги е имал активна и принципна позиция, 
уважаван и обичан от своите колеги и студенти.

Публикационната дейност на проф. Живко Иванов 
включва над 80 публикации в наши и реномирани чуж-
дестранни списания, 2 учебника и научни пособия, 1 мо-
нография и множество непубликувани фондови доклади за 
различни организации. Трудовете му са широко цитирани 
в наши и авторитетни международни научни издания.

Дейността на проф. Иванов включва и редица между-
народни проекти. В периода 1966–1968 г. работи като гео-
лог в българската геоложка експедиция в Монголия. През 
1972 г. е бил гост-професор в университета на гр. Торино, 
Италия. В периода 1973–1975 г. е главен геолог и директор 
към Дирекцията по геоложки проучвания на Мавритания, а 
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в периода 1991–1992 г. е бил гост-професор в Университета 
на Монпелие, Франция. Той имаше и съществено място 
в българския колектив на проекта ABCD GEODE (2000–
2003) на Европейската научна фондация, посветен на гео-
динамиката и рудните находища на Алпийския ороген в 
Централна и Източна Европа, както и в редица други меж-
дународни проекти.

Изследванията на проф. Ж. Иванов са разнопосочни. 
Самостоятелни или в съавторство те са свързани с текто-
никата на Старопланинската челна ивица и Предбалкана, 
херцинските плутони от Западна Стара планина, нискоме-
таморфните комплекси, процесите на олистостромообразу-
ване, тектонската подялба на България, високометаморф-
ните терени на Южна България, алпийската тектоника и, 
но не на последно място, строежа на Родопите. Със своите 
виждания за строежа на Родопите публикувани в края на 
70-те, през 80-те и 90-те години на XX в., самостоятелни и 
в колектив, той разбуни изследователските духове и под-
тикна към нови изследвания на региона.

Като изследовател и преподавател има съществени при-
носи за развитието и утвърждаването на модерните идеи на 
геотектониката, структурната геология и регионалната гео-
логия на България, както и тяхното приложение в практи-
ко-приложната дейност. Неслучайно, когато се отбелязва-
ше официално неговият 75-и юбилей в Националния музей 
„Земята и хората“ (Международна конференция „Школата 
на проф. Ж. Иванов“, 2012), проф. Ж. Иванов подчерта, 

както е правил и преди, че геологията е приложна наука, 
мнение, което той реализираше в редица научно-приложни 
проекти в областта на рудната геология, хидротехническо-
то строителство, оценка на сеизмичната опасност и много 
други. Като цяло неговите изследвания и дух винаги са се 
отличавали с авангардност и прозорливост, провокатив-
ност на научната мисъл и оригиналност. Както често става 
в науката, времето доказа верността на някои, но и отхвър-
ли други.

Проф. Иванов беше изявена личност, учен с широка 
международна известност, учител на поколения геолози, 
получили своето образование в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, но и човек, комуто нищо човеш-
ко не беше чуждо. За негова чест, наред със своите геолож-
ки изследвания, той оставя и една многобройна школа от 
свои ученици и съмишленици, чрез които неговите житей-
ски възгледи и научни виждания ще се развиват и живеят. 
Несъмнено, неговата липса отваря една голяма празнота 
сред професионалната общност.

Проф. Живко Иванов беше дългогодишен и активен 
член на Българското геологическо дружество, организатор 
и гид на множество геоложки екскурзии и дискусии.

По ирония на съдбата, близки, приятели и колеги се 
простихме с него на 6 април 2015 г., денят в който трябва-
ше да навърши 79 години.

Поклон пред паметта му!

Радослав Наков 
почетен член на БГД


