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НациоНалНа НаучНа коНфереНция с междуНародНо 
участие „ГеоНауки 2016”, посветена на 150 години 
от рождението на акадеМик георги Бончев

доц. д-р евгения тарасова откри националната научна 
конференция „геонауки 2016“

националната научна конференция с между-
народно участие „геонауки 2016” се прове-
де на 7 и 8 декември 2016 г. в аулата на Су 
„Св. кл. охридски”. тя се организира от Бъл-

гарското геологическо дружество (Бгд),  съвместно с 
геолого-географския факултет на Су „Св. кл. охрид-
ски” и с любезното съдействие на научно-техниче-
ския съюз по минно дело и геология и национал-
ния музей „Земята и хората”. Широкият тематичен 
диапазон на конференцията привлече 82 научни 
доклада от български и чуждестранни автори в об-
ластта на геохимията и петрологията, минералогия-
та и находищата на минерални суровини, околната 
среда и природните рискове, регионалната геология 
и геофизика, геотектониката, палеонтологията, стра-
тиграфията и седиментологията, хидрогеологията и 
инженерната геология и на геоложкото наследство и 
археоминералогията (www.bgd.bg). 

големият интерес към конференциите „геонауки”, 
които се провеждат вече за единадесети път, ги пра-
ви най-престижното национално научно събитие в 
областта на геологията и форум за ежегодна среща 
на геоложката общност. конференцията беше откри-
та от председателя на Бгд доц. евгения тарасова и се 
проведе под почетното председателство на академи-
ците тодор николов, иван Загорчев и илия Бручев. 

главният изпълнителен директор на „Български пощи“ еад деян дънешки представи пощенско-филателното издание на 
тема „150 години от рождението на геолога академик георги Бончев“.
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главният организатор на конференцията - Българ-
ското геологическо дружество, е учредено като про-
фесионална общност през 1925 г. С периоди на по-
дем и застои сдружението преминава през годините 
на превратности в икономическия и политическия 
живот на България, като обединява своите членове, 
работещи в областта на геологията. През 2016 г. в 
живота на дружеството се случиха две значими съ-
бития от международен характер: първо Бгд е прие-
то за пълноправен член на европейската федерация 
на геолозите, което е голяма чест и професионална 
придобивка за членуващите в сдружението и второ, 
но не на второ място, Бгд подписа Съглашение за 
сътрудничество със Сръбското геологическо друже-
ство, което през 2016 г. чества своята 125 годишнина. 
очакванията от този меморандум е да се активизи-
рат професионалните контакти между членовете на 
двете балкански дружества, така както са си сътруд-
ничили основоположниците на двете национални 
геоложки школи георги Бончев, георги Златарски и 
Йован жуйович. на конференцията присъства пред-
седателят на Сръбското геологическо дружество 
проф. Зоран Стеванович от Белградския универси-
тет, който изнесе доклад за усвояване на подземни-
те води в света и Югоизточна европа на примера на 
регламента за карстовите подземни води в източна 
Сърбия.

По традиция всяка година конференциите „геонау-
ки” се посвещават на живота и делото на значими 
за българската геология личности. През 2016 г. кон-
ференцията беше посветена на 150 години от рож-
дението на патриарха на българската минералогия 
и петрография академик георги Бончев (1866-1955). 
в негова чест беше изнесен пленарен доклад от 

акад. иван Загорчев и проф. Божидар Маврудчиев 
на тема „академик георги Бончев (1866-1955) – отвъд 
биографията”. 

възрожденецът георги Бончев е сред основате-
лите на Българското геологическо дружество и е 
първият негов председател през 1925 г., факт, кой-
то високо ценим и с който се гордеем. георги Бон-
чев е ректор на Софийския университет през 1914- 
1915 г. и първи директор на геологическия институт 
при Бан през 1947 г. във връзка с годишнината от 
рождението му „Български пощи“ еад пусна в упо-
треба пощенска марка с тираж 10 500 бр., с размер 
25/50 мм, върху бяла хартия и с номинална стойност 
0,65 лв. това е единствената издадена досега пощен-
ска марка, посветена на български геолог. По време 
на конференцията в тържествена обстановка се със-
тоя представяне и валидиране на пощенско-фила-
телното издание „150 години от рождението на гео-
лога академик георги Бончев”.

Провеждането на националната научна конферен-
ция с международно участие „геонауки 2016“, изда-
ването на Сборника с научните съобщения, а също и 
обществено полезната дейност на дружеството през 
2016 г. се осъществиха единствено и благодарение 
на платиненото спонсорството на „елаците-мед” ад, 
и „тотал E&П България Б.в.“ – клон България, на злат-
ното спонсорство на „БМгк – комерс” еоод, и сре-
бърното на „дънди Прешъс Металс челопеч” еад и 
„евромакс експлорейшън сървисис” еод, на които уС 
на Бгд изказва благодарност.

Доц. Евгения Тарасова - Председател на БГД 

Първата българ-
ска марка, посве-
тена на геолог – 
акад. георги 
Бончев (художник 
Стоян дечев)

във валидирането на марката участваха (от ляво на дясно) директорът на ги при 
Бан проф. радослав наков, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ 
еад деян дънешки, председателят на Българското геологическо дружество доц. ев-
гения тарасова и ректорът на Софийския университет проф. анастас герджиков
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наиМенование органиЗатори вреМе МЯСто

НаучНо-техНически прояви На междуНародНо и НациоНалНо Ниво

Семинар „Предизвикателства при строител-
ството на Метростанция № 8 от втори ме-
тродиаметър на Софийския метрополитен“

нтС по МдгМ, ФнтС, клуб 
към нтС по МдгМ и др. февруари 2017 нднт, 

София

ХIV международна конференция по открит и 
подводен добив на полезни изкопаеми

нтС по МдгМ, ФнтС, Мгу 
„Св. ив. рилски“, БМгк и 

др.
3 - 7 юли 2017 Мду “Фр. ж. кюри”, 

варна

V Международна конференция „геология и 
въглеводороден потенциал на Балканско-
черноморския регион“

нтС по МдгМ, ФнтС, Мгу 
„Св. ив. рилски“, БМгк и 

др.

септември 
2017 варна

научна сесия на Минно-геоложкия универ-
ситет “Св. ив. рилски”

Мгу “Св. ив. рилски”, нтС 
по МдгМ и др.

19 - 20 октом-
ври 2017 

Мгу “Св. ив. рил-
ски”, София

национален младежки конкурс в областта 
на минното дело, геологията и металургията

нтС по МдгМ, ФнтС, Мгу 
„Св. ив. рилски”, ХтМу и 

др.
ноември 2017 София

национална конференция „Минералните 
ресурси и устойчивото развитие“

нтС по МдгМ, ФнтС, 
Бан, БМгк, Мгу „Св. ив. 

рилски“, СуБ
ноември 2017 София

национална конференция на Българското 
геологическо дружество „геонауки 2017“

Бгд, нтС по МдгМ, БМд 
и др. декември 2017 Су “Св. кл. охрид-

ски”, София

НаучНо-техНически прояви На  реГиоНалНо Ниво

Програма на клуба на експертите към нтС 
по МдгМ

нтС по МдгМ, клуб на 
експертите ежемесечно нднт, София

участие в НаучНо-техНически прояви в чужбиНа

европейски симпозиум по скална механика на ISRM - EuRock 2017 20-22 юни 2017 острава, чехия

Международни четения „Бели нощи 2017“ юни 2017 Санкт Петербург, 
русия

VII Балкански минен конгрес BALkANMINE 11 - 13 октом-
ври 2017

Баня Лука, Приедор, 
Босна и Херцего-

вина

VI Световен конгрес по минно дело, минно оборудване и технологии  
(IMMAT)

18 - 21 октом-
ври 2017 измир, турция

Международна конференция по открит и подземе добив на полезни 
изкопаеми  „Подекс - Повекс“ 2017 ноември 2017 р. Македония

подГотовка На НаучНо-техНически мероприятия през 2018 ГодиНа

VIII международна конференция по геомеханика юни 2018 варна

VI национална научно-техническа конференция с международно учас-
тие  „технологии и практики при подземния добив и минното строител-
ство“

септември 
2018 девин

национална научно-техническа конференция по автоматизация с  
международно участие БуЛкаМк’18 ноември 2018 София

График На НаучНо-техНическия сЪЮз по миННо 
дело, ГеолоГия и металурГия пРеЗ 2017 г.


