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20-ти конгрес на Карпато-Балканската геоложка асоциация 

Юбилейният 20-ти конгрес на Карпато-Балканската гео-
ложка асоциация (КБГА) се проведе в Тирана, Албания 
от 24 до 26.09.2014 г. в конферентните зали на хотел 
Тирана Интернешънъл. Той бе организиран съвместно от 
Националното представителство на КБГА, Албанското 
гео ложко дружество и най-важните образователни и на-
учно-изследователски институции на Албания: Поли тех-
ническия университет – Факултета по геология и мин-
но дело и Института по геоложки науки, води, енергия 
и околна среда; Геоложката служба и Академията на 
нау ките. Водещи учени и ръководители на институции 
бяха членове на организационния комитет, чийто борд 
включваше проф. д-р Ариан Бегирай (президент и нацио-
нален представител на КБГА), д-р Виктор Дода (вице-
президент), д-р Арбен Памбуку (генерален секретар) и 
Андреа Ута – изпълнителен секретар. Значителен принос 
за успешната подготовка и протичане на конгреса имаха 
Международният научен комитет с представители от 11 
страни и Подкомитетът за геоложките екскурзии. Особено 
приятно впечатление оставиха студентите от Техническия 
университет, които активно участваха в регистрацията на 
участниците и придружаваха младите си колеги със сти-
пендии за безплатни нощувки до студентското общежи-
тие, а бяха и технически помощници по време на устни-
те и постерни презентации. Събитието бе подкрепено от 
образователни, научно-изследователски и браншови гео-
ложки и минни организации, от Министерството на енер-
гетиката и индустрията на Албания, от международни и 
национални фирми и банки (златни, сребърни, бронзови и 
никелови спонсори).

Церемонията по откриването на конгреса се проведе в 
Националния театър на Албания в Тирана и бе ръководе-
на от президента на КБГА 2014 проф. Ариан Бегирай. Той 
приветства участниците с „Добре дошли“ и пожела успех 
на конгреса. Приветствия към изпълнилите залата участ-
ници в конгреса и албански геолози от различни поколе-
ния отправиха ректорът на Политехническия университет 
академик Джоргак Качини, представителят на Съвета на 
КБГА, проф. Корина Йонеску, национален представител 
на Румъния и Дамян Гикнури, министър на енергетиката 
и индустрията на Албания. На участниците бе представе-
на видео- и фоторетроспекция, показваща развитието на 
геоложките изследвания и минно-геоложки дейности в 
Албания през последните 70 години. На откриването на 
конгреса, по покана на проф. Стефан Шанов, присъства и 
Димитър Арнаудов – посланик на Република България в 
Албания. Той се срещна с българските участници и разго-
варя с тях в неформална обстановка.

Големият интерес и успех на ХХ-я конгрес на КБГА 
бе определен от богатата научна програма и многобройни 
участници. Докладите и постерите бяха разпределени в 8 
общи сесии, 18 специални сесии и 3 работни срещи. Те са 
публикувани като кратки и разширени резюмета в два тома 
на Списанието на Албанската геоложка служба „Бюлетин 
на геоложките науки“ (Buletini i Shkencave Gjeologjike), 

съответно от специалните (том 1) и общи сесии (том 2). 
От приетите общо 470 резюмета 220 бяха представени 
устно, а 250 като постери. Участниците в конгреса бяха 
550 и представляваха не само официалните страни-член-
ки на КБГА (Албания, Австрия, БЮР Македония, Босна и 
Херцеговина, България, Гърция, Полша, Румъния, Сърбия, 
Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Черна Гора, 
Чехия и Украйна), но и от държави от Европа и целия свят: 
Алжир, Австралия, Великобритания, Грузия, Германия, 
Египет, Иран, Испания, Италия, Йордания, Канада, Китай, 
Кипър, Косово, Люксембург, Молдова, Нова Зеландия, 
Норвегия, Португалия, Русия, САЩ, Турция, Франция, 
Швеция, Швейцария, Южна Корея. 

Общи сесии на ХХ Конгрес на КБГА:
G01 Structural geology and neotectonics 
G02 Biostratigraphy, palaeontology and palaeoclimatology 
G03 Applied geology including engineering geology, hydro-
geology and urban geology 
G04 Mineralogy, petrology, geochemistry and isotope geology 
G05 Seismology and physics of the Earth’s interior 
G08 Sedimentology and marine geology 
G09 Environmental geoscience 
G10 Geological aspects of resource exploration 

Специални сесии на ХХ Конгрес на КБГА:
SS1 Genesis and emplacement of ophiolites in SE Europe and 
related areas: New insights 
Conveners: Emilio Saccani (It), Volker Hoeck (A), Mensi Prela 
(Al), Friedrich Koller (A) 
SS2 Geosciences and cultural heritage 
Conveners: Corina Ionescu (Ro), Ryszard Kryza (Pl) 
SS3 Progress in lithostratigraphy and cross-border correlation 
of the lithostratigraphic units of the CBGA realm 
Conveners: Geza Csaszar (Hu), Michael Wagreich (A), Jozef 
Michálik (Sk) 
SS4 Active tectonics in the Carpathian–Balkan broader area: 
Advances and applications 
Conveners: Alexandros Chatzipetros (Gr), Akın Kürçer (Tr), 
Ioan nis Koukouvelas (Gr), Klaus Reicherter (De), Kamil 
Ustaszewski (De) 
SS5 Formation and modification of the oceanic and continental 
mantle lithosphere 
Conveners: Hilary Downes (GB), Theo Ntaflos (A) 
SS6 The Dinarides–Hellenides transition and the role of the 
Skutari–Pec Line 
Conveners: Schmid Stefan (Ch), Kujtim Onuzi (Al), Bardhyl 
Muceku (Al) 
SS7 Thermochronometry and tectonic evolution of the Car-
pathian–Balkan region 
Conveners: Massimiliano Zattin (It), Rafał Szaniawski (Pl), 
Stefano Mazzoli (It) 
SS9 Large-scale tectonic controls on fertility of magmatic 
suites for ore genesis in the Carpathian–Balkan region during 
Jurassic–Cretaceous–Cenozoic time 
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Conveners: Albrecht von Quadt (Ch), Moritz Robert (Ch), 
Istvan Marton (Ro) 
SS10 Pre-Alpine events preserved in Eastern and Central 
Europe 
Conveners: Gaëlle Plissart (Fr), Ioan Balintoni (Ro), Constantin 
Balica (Ro), Ivan Zagorchev (Bg), Alexander Kounov (Ch), 
Irena Peytcheva (Bg)
SS12 From magma genesis to volcanic edifice growth and 
destruction: The Carpathian–Balkan and adjacent regions as a 
natural laboratory to contribute to the source to volcano model 
Conveners: Zoltan Pecskay (Hu), Karoly Nemeth (NZ) 
SS13 Geoheritage and geotourism 
Conveners: Afat Serjani (Al), Adil Neziraj (Al) 
SS14 Palaeogeographic and palaeotectonic reconstructions of 
Tethys in the Balkan region 
Conveners: Alastair Robertson (GB), Dimitrios Papanikolaou 
(Gr), William Cavazza (It), Nikolay Bonev (Bg). 
SS15 Ophiolites, podiform chromitites and ultrahigh pressure 
minerals 
Conveners: Paul T. Robinson (Can), Jingsui Yang (Can), Ib
rahim Milushi (Al) 
SS16 3D geological modeling 
Conveners: Resmi Kamberaj (A), Thoma Korini (Al) 
SS18 Karst systems in Carpathian–Balkan Region: Structure, 
dynamics of evolution and hydrogeological significance 
Conveners: Stefan Shanov (Bg), Romeo Eftimi (Al) 
SS19 Stones and construction materials: Urban use and 
deterioration 
Conveners: Ákos Török (Hu), Magdalini Theodoridou (Cy), 
Richard Přikryl (Cz) 
SS21 Cenozoic magmatism in the Carpathian–Balkan and 
surrounding areas: Complex mantle-crust dynamics processes 
Conveners: Vladica Cvetković (RS), Ioan Seghedi (Ro) 
SS23 Natural hazard and risk assessment 
Conveners: Basile Christaras (Gr), Perparim Hoxha (Al), Yl
ber Muceku (Al) 

Конгресът предостави възможност за запознаване с 
постиженията в различни области на геоложките науки, 
за многобройни дискусии, които се провеждаха не само в 
работните зали, но и в коридорите по време на добре ор-
ганизираните кафе-паузи и обедни почивки. Много млади 
участници – студенти и млади изследователи бяха окура-
жени да участват в ХХ-я конгрес на КБГА, като получиха 
пълна или частична финансова подкрепа. Това доведе до 
представянето на почти 100 млади геолози в научния фо-
рум, а още по-приятно бе тяхното активно включване в 
дискусиите на конгреса.

Преди и след конгреса се проведоха 5 геоложки екскур-
зии в Албания с около 150 участника. Материалите им са 
отпечатани в геоложки гидове, предоставени на участни-
ците в екскурзиите.

Значително бе българското участие в ХХ-я конгрес 
на КБГА. Регистрираните участници са 36 с 35 доклади и  
постери, представени в 5 общи и 9 специални сесии. То  
стана възможно благодарение на проектно финансиране,  
стипендии за младите учени от Организационния ко ми-
тет на конгреса и организираната от ръководството на 
Българското геологическо дружество екскурзия. Сту дент-
ското сдружение на Асоциацията за икономическа гео  ло-
гия от Геолого-географския факултет (ГГФ) на Софийския 
университет (консултирано от доц. Камен Богданов) бе 
финансово подпомогнато от Асоциацията, което даде въз-
можност на студенти-магистри да присъстват на науч ни те 
сесии и доклади и да осъществят контакти със свои колеги 
от различни страни. Българските участници бяха предим-
но от академични организации (Софийския университет 
– ГГФ, Минно-геоложкия университет, Геологическия ин-
ститут и Института по минералогия и кристалография при 
БАН, Националния музей „Земята и хората“), но присъст-
ваха (макар и слабо представени) и колеги от минната ин-
дустрия. Общо е приятното впечатление от организацията 
на конгреса и научните сесии, но също и от икономически 
бързо развиващата се Албания – страна с интересна геоло-
гия, древна история и красива природа.

В навечерието на конгреса на 23.09.2014 г. се проведе 
среща на Съвета на КБГА, фокусирана върху три главни  
въпроса: 1. Разширяване на КБГА с нови членове – с 
включването на Босна и Херцеговина и на Хърватия КБГА 
наброява 16 страни. 2. Отчет за подготовката на КБГА 2014 
– всички представени на срещата страни отбелязаха сери-
озната работа на местния Организационен комитет и реал-
ната готовност за провеждането на конгреса. 3. Номинация 
на страна-домакин на КБГА 2018 – с явно гласуване Съ-
ветът прие следващия ХХI Конгрес на КБГА да се прове-
де в Залцбург, Австрия. Президент на Организационния 
комитет ще бъде проф. Франц Нойбауер. Той ще състави 
новия Организационен комитет и ще провери календара 
на геоложките срещи, за да се определи точното време на 
следващия конгрес, без да има припокриване с други зна-
чими конгреси и семинари. Членовете на Съвета приеха 
също и представеното от проф. Ирена Пейчева намерение на 
България да организира последващия, 22 Конгрес на КБГА 
през 2022 г. Да пожелаем успех на следващите организатори 
и съхраняване на традицията конгресите на КБГА да бъдат 
сред най-добрите геоложки събития, провеждани в Европа!

Ирена Пейчева
Национален представител на България за КБГА


