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8-ма Международна конференция по находища, свойства и приложение  
на природни зеолити – ZEOLITE 2010

8th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural 
Zeolites (ZEOLITE 2010)

Международните конференции по находища, свойства и 
приложение на природни зеолити години наред са основ-
ните научни прояви, отразяващи реалното състояние на 
научната активност по отношение на изследване на при-
родните зеолити и техните уникални приложни свойства. 
Тези конференции винаги са се отличавали с един интер-
дисциплинарен дух, водещ до непрекъснато разширява-
не на спектъра на участващите специалисти и експерти. 
Налице е и една непрекъсната тенденция за придвижване 
на фокуса от геология, минералогия и кристални структури 
към изследвания, свързани със свойства и приложения на 
тези суровини.

Едновременно с всичко това създаването на пазар за 
природни зеолити и зеолитни продукти и технологии про-
тича много по-бавно, отколкото би ни се искало. Все още 
има вакантни места в зеолитното общество за специалисти 
по маркетинг, стандартизация и разпространение на при-
родни зеолити, за бизнесмени, мениджери и търговски 
експерти.

Конференцията Zeolite 2010 беше проведена в София 
от 10 до 16 юли 2010 г. в хотел „Кемпински-Зографски“. 

Решението за провеждането на 8-мата Международна кон-
ференция по находища, свойства и приложение на при-
родни зеолити в България беше взето по време на Общото 
организационно събрание, проведено на 20 юли 2006 г. по 
време на 7-мата Международна конференция по находища, 
свойства и приложение на природни зеолити (Сокоро, Ню 
Мексико, САЩ). Кандидатурата на България, представена 
от българските учени беше единодушно подкрепена от де-
легатите на Международната асоциация по природни зео-
лити (The International Natural Zeolite Association – INZA, 
www.inza.nmt.edu).

Конференцията Zeolite 2010 е поредната от такива кон-
ференции, организирани от Международната асоциация по 
природни зеолити (наследник на предишния Международен 
комитет по природни зеолити – International Committee on 
Natural Zeolites, ICNZ). Първата подобна конференция 
беше проведена през 1976 г. в Тусън, Аризона, САЩ, пос-
ледвана от конференции през 1985 г. в Будапеща, Унгария 
(Zeolite’85), през 1991 г. в Хавана, Куба (Zeolite’91), през 
1993 г. в Бойзи, Айдахоу, САЩ (Zeolite’93), през 1997 г. 
в Исхия край Неапол, Италия (Zeolite’97), през 2002 г. в 

Снимка 1. Председателят на Организационния комитет Огнян Петров открива конфе-
ренцията в присъствието на председателя на INZA Панайотис Мисайлидис
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Солун, Гърция (Zeolite’02) и през 2006 г. в Сокоро, Ню 
Мексико, САЩ (Zeolite’06).

Конференцията Zeolite 2010 беше организирана от 
Института по минералогия и кристалография при БАН 
(до юли 2010 г. Централна лаборатория по минералогия и 
кристалография) със съдействието на Геологическия ин-
ститут при БАН, Катедрата по минералолгия, петрология 
и полезни изкопаеми на Геолого-географския факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски” и Националния музей „Земята 
и хората”.

Подготвените материали за Zeolite 2010 включват: 
Научна програма, Сборник с рецензирани разширени аб-
стракти (Book of Abstracts, Eds. O. Petrov and Y. Tzvetanova) 
и Пътеводител на екскурзията в Източни Родопи (Guide 
Book for the Field Trip, Authors Y. Yanev and R. Ivanova). 

Авторите, желаещи да публикуват пълния текст на доклади-
те си имаха възможност да ги представят за рецензиране в 
специа лен том на международното списание Clay Minerals.

В конференцията Zeolite 2010 участваха 110 учени от 
31 страни. Имаше представители от всички континенти: 
Армения, Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, България, 
Великобритания, Гърция, Иран, Испания, Италия, Китай, 
Мексико, Монголия, Полша, Португалия, Република Ко     рея, 
Република Южна Африка, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, 
Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Филипините, Хър-
ватия, Швейцария, Швеция и Япония. 

Изпратени бяха 140 разширени абстракта, които след 
рецензиране бяха публикувани в тома с абстракти (Book 
of Abstracts), който беше раздаден на участниците заедно с 
другите материали от конференцията. Поканените лектори 

Снимка 2. Работен ден в конферентната зала – хотел „Кемпински-Зографски“

Снимка 3. Посещение на зеолитното находище Голобрадово на фирмата MINERALAGRO Z 
в Източните Родопи по време на геоложката екскурзия
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бяха 8 изявени световни учени, занимаващи се с изслед-
ване на природни зеолити: професорите Т. Армбрустер 
(Щвейцария), Д. Биш (САЩ), Д. Гата (Италия), У. Доган 
(Турция), К. Колела (Италия), А. Лангела (Италия), П. 
Мисайлидис (Гърция) и К. Павелич (Хърватия). В научна-
та програма бяха проведени 9 сесии с устни доклади и 3 
постерни сесии. От участниците бяха представени 47 устни 
и 68 постерни доклади.

Конференцията Zeolite 2010 включваше 4 дни научни 
сесии, проведени в хотел „Кемпински-Зографски“ (11–16 
юли) с еднодневна екскурзия (13 юли) до историческия 
Рилски манастир. Основан през Х век той се смята за един 
от най-значимите български исторически, културни и ар-
хитектурни паметници и предизвика подчертан интерес 
сред делегатите.

Осмата Международна конференция по находища, 
свойства и приложение на природни зеолити – Zeolite 2010 
беше средището, което фокусира достиженията и прогреса 
при изследването на различни аспекти на природните зео-
лити и даде възможност за среща и обмен на знания сред 
различни специалисти – учени, инженери, технолози, ме-
дици, бизнесмени. 

Научните сесии бяха следните:
1. Zeolite formation, occurrence, deposits
2. Mineralogy of natural zeolites
3. Thermodynamics, ion exchange, and characterization
4. New and innovative zeolite applications
5. Modeling of zeolite surfaces and processes (dedicated to 

Prof. R. Bowman)
6. Biomedical and biotechnological applications of natural 

zeolites
7. Natural zeolites in environmental applications and 

radioactive waste control
8. Zeolites in agriculture and animal nutrition
9. Natural zeolites in cement and ceramic bodies
В геоложката екскурзия, която се проведе веднага след 

научните сесии (на 16, 17 и 18 юли) участваха 16 делегати 
от 9 страни и включваше посещение на български находи-
ща и разкрития на природни зеолити. Участниците разпо-
лагаха със специално подготвения пътеводител (Field Trip 
Guide Book, Authors Y. Yanev and R. Ivanova) и бяха водени 
от авторите на пътеводителя. По време на тази екскурзия 
бяха посетени трасовата кариера на зеолитното находи-
ще „Железни врата”; зеолитните находища Голобрадово, 
Лясковец и Бели пласт; разкритията на зеолитизирани пи-
рокластити в района на с. Дъждовница, СЗ от гр. Кърджали; 
природния феномен „Скални гъби” в района на с. Бели 
пласт, както и древното свещено селище Перперикон, съг-
радено всред зеолитизирани пирокластити.

Цялостната организация по провеждане на тази конфе-
ренция беше безрезервно подкрепяна и консултирана от 
известни учени от България и света.

Международен научен борд
Боян Алексиев (България)
Томас Армбрустер (Швейцария)
Робърт Бауман (САЩ)
Дейвид Биш (САЩ)
Диего Гата (Италия)
Александра Дакович (Сърбия)
Умран Доган (Турция)
Георги Киров (България)
Кармине Колела (Италия)
Алесио Лангела (Италия)
Дъглас Минг (САЩ)
Панайотис Мисайлидис (Гърция)
Фил Нюхоф (САЩ)
Евелине Поповичи (Румъния)

Магдалена Томашевич–Канович (Сърбия)
Анестис Филипидис (Гърция)
Димитър Чернев (САЩ)
Ричард Шепърд (САЩ)

Своят съществен принос към успешната организация 
и провеждане на 8-мата Международна конференция по 
находища, свойства и приложение на природни зеоли-
ти – Zeolite 2010 дадоха членовете на Организационния 
комитет: О. Петров (ИМК, БАН, председател), Й. Янев 
(ГИ, БАН, зам.-председател), Г. Н. Киров (СУ „Св. 
Климент Охридски”), М. Малеев (НМ „Земята и хората”),  
Н. Петрова (ИМК, БАН), В. Костов-Китин (ИМК, БАН), 
Р. Петрова (ИМК, БАН), Р. Иванова (ГИ, БАН), Н. Попов 
(MINERALAGRO Z), К. Чакалов (MINERALAGRO Z),  
Л. Филизова (Зеопродукти ООД), С. Джамбазов (Gravelita 
Ltd.) и Я. Цветанова (ИМК, БАН).

Благодарности: Организационният комитет изразява 
своята благодарност към членовете на Международния 
научен борд, както и на спонсорите, чиято финансова и ло-
гистична подкрепа допринесе за успешното протичане на 
тази престижна международна научна проява. Признателни 
сме на Международната асоциация по природни зеолити – 
INZA; Института по минералогия и кристалография при 
БАН; на Геологическия Институт при БАН; на Минно–
геоложкия Университет „Св. Иван Рилски”; на фирмите 
ASTEL, Rota Mining Corporation, Labexpert, Gravelita Ltd., 
MINERALAGRO Z, както и на нашия партньор-съоргани-
затор CIC – Компания за международни конгреси, София.

Приложение: Списък на докладите и постерите на 
българските участници в конференцията.
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