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Национална научна конференция с международно участие  
„Геонауки 2013“

На 12 и 13 декември 2013 г. в гр. София, в залата на 
На ционалния музей „Земята и хората“, се проведе На
ционалната научна конференция с международно учас
тие „Геонауки 2013“. Конференцията се организира от 
Българското геологическо дружество със съдействието 
на Геологогеографския факултет на Софийския уни
верситет „Св. Климент Охридски“, Националния му
зей „Земята и хората“ и НТС по минно дело, геология 
и металургия. Конференцията откри Председателят на 
Организационния комитет Радослав Наков. Почетни 
председатели бяха нашите уважаеми академици Тодор 
Николов и Илия Бручев. 

Тази година конференцията бе посветена на 100 годиш
нината от рождението на големия учен, минералог и крис
талограф академик Иван Костов. Във връзка с кръглата 
годишнина академик Тодор Николов изнесе своя дълбоко 
емоционален доклад „На учителя – с любов“. Сесията по 
„Минералогия“ бе в памет и в чест на 90та годишнина от 

рождението на професор Йорданка МинчеваСтефанова. 
Докладът, изнесен от Ангел Кунов бе посветен на арсе
натните минерали в нейното творчеството, а докладът на 
Руслан Костов – на разпространението на открития от нея 
нов минерал за света – страшимирит. 

Голям интерес предизвика поканеният доклад, свързан 
с перспективите за намиране на нефт и газ в българската 
част от акваторията на Черно море, изнесен от W. Fallah – 
представител на групата Total, OMV, Repsol – рartners for 
block 1–21 “Han Asparuh”.

По време на конференцията бяха изнесени общо 64 на
учни доклада, от които 33 устни. Като водещи автори и съ
автори участваха около 140 души от 12 държави (България, 
Австрия, Азербейджан, Гърция, Китай, Македония, Пол
ша, Русия, САЩ, Словакия, Украйна и Швейцария). Пове
чето от устните докладите бяха изнесени на български 
език, но имаше и такива на руски, македонски и англий
ски. Постерната сесия, любезно подредена от домакините 

В залата на НМЗХ по време на конференцията

Ернст Спиридонов (професор от МГУ, Москва) и 
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от НМЗХ в Залата с гигантските кристали, се проведе на 
„чаша вино“.

Представените доклади покриваха различни направле
ния от науките за Земята, като традиционно преобладаваха 
тези, свързани с изследване на минерали и руди. Значително 
място заемаха и докладите, свързани с находища на мине
рални енергийни ресурси, стратиграфия, структурна гео
логия, околна среда и интердисциплинарни изследвания. 
Според тематичната им принадлежност докладите бяха 
разпределени в 7 научни сесии както следва:

Минералогия – 15 бр.
Петрология и геохимия – 14 бр.
Геотектоника, палеонтология, стратиграфия и седи

ментология – 16 бр.
Находища на минерални и енергийни ресурси – 7 бр.
Хидрогеология и инженерна геология – 4 бр.
Околна среда и природни рискове – 4 бр.
Геоложко наследство и археогеология – 4 бр.
За седми път на Годишната научна конференция 

„Геонауки“ се проведе конкурс за найдобро представяне 
на млад учен. За високо научно ниво на представен доклад 
с почетна грамота бяха удостоени Ева Анастасова (докто
рант в Институт по минералогия и кристалография – БАН), 
Георги Грънчовски (докторант в Геологически институт 

при БАН) и Георги Начев (докторант в Минногеоложки 
университет „Св. Иван Рилски“).

Докладваните на конференцията научни съобщения са 
публикувани в сборник „Геонауки 2013“ (ISSN 13132377) 
с главен редактор Златка Чернева. Тази година 45% от ав
торите избраха да публикуват на български език. Свободен 
достъп до публикуваните материали е осигурен на интер
нет страницата на Българското геологическо дружеството 
www.bgd.bg.

Конференцията приключи с връчване на грамоти на из
явилите се млади участници и с коктейл в Залата с гигант
ските кристали на Националния музей „Земята и хората“.

Организирането на конференцията и издаването на 
книжното тяло на Сборника „Геонауки 2013“ се осъщест
ви c платиненото дарителството на Total, OMV, Repsol – 
Partners for block 121 “Han Asparuh”, със златното спон
сорство на „Шеврон България“, „ЕлацитеМед“, „Дънди 
Прешъс Металс“, със сребърното спонсорство на Овергаз, 
и с бронзовото на „АсарелМедет“ АД и „Огняново К“ АД. 
Управителният съвет на БГД благодари на спонсорите на 
конференцията, помогнали за нейното осъществяване.

Управителният съвет на БГД изказва своята благодар
ност на всички, взели участие в конференцията, с пожела
ние за нови срещи на „Геонауки 2014“.

Евгения Тарасова
Член на Управителния съвет на БГД

Представители на платинените спонсори Total, OMV, 
Repsol – Partners for block 121 “Han Asparuh” –  
W. Fallah и Емил Кожухаров

Радослав Наков, Тодор Николов, Людмила Гафич 
(За мест ник председател на Съюза на геолозите в 
Украйна), Димчо Йосифов и Божидар Маврудчиев

В залата с гиганстки кристали – Орлин Димитров, 
Добромир Гроздев, Живка Янакиева, Михаил Тарасов

Млади учени, номинирани с Грамота за високо 
научно ниво на изнесен доклад – Ева Анастасова и 
Георги Начев


