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Вести

България: домакин на XXII конгрес на Карпато-Балканската геоложка асоциация 
през 2022 година

България е домакин на следващия XXII конгрес на Карпато-
Балканската геоложка асоциация (КБГА) през 2022 г. Това 
беше решено през 2014 г. на конгреса в Тирана, Албания 
и потвърдено на последния конгрес в Залцбург, Австрия 
през м. септември 2018 г. Така българските геолози полу-
чиха възможност да започнат подготовката на XXII кон-
грес предварително, да информират и получат логистична 
подкрепа от образователни, научни и свързани с геология-
та държавни и браншови организации, индустриални парт-
ньори и заинтересовани страни.

След 1965 г. (VII конгрес) и 1989 г. (XIV конгрес) това 
ще бъде третият конгрес на КБГА в България. За българска-
та геоложка общност е чест и привилегия да бъде домакин 
на престижната среща, която ще отбележи 100-годишнина-
та на асоциацията. Тя ще събере геолози от академичните 
и научно-приложните среди, партньори от минната индус-
трия и от мултидисциплинарните научни области като кул-

турна геология, археология, геоложки рискове, екология и 
др. Конгресът създава възможности за контакти на учени 
от Европа и света, работещи по проблеми на геологията и 
находищата на полезни изкопаеми в Карпато-Балканския и 
прилежащите райони. Той е най-голямото регионално гео-
ложко мероприятие с над 500 (до над 800) участници от 
над 40 страни. Конгресът на КБГА е трибуна за дискусия 
на идеи и обмен на знания, като допринася за разбирането 
на геоложките процеси в целия свят. Най-добрите статии 
ще бъдат публикувани в официалните списания на КБГА 
Geologica Carpathica и Geologica Balcanica и специални те-
матични броеве на международни реферирани издания.

КБГА е асоциирана към Международния съюз по гео-
ложки науки като регионална организация. Конгресите се 
организират съвместно от Организационния комитет на 
страната-домакин и Съвета на КБГА, включващ национални 
представители на 16-те страни-членки. Организационният 
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комитет на XXII конгрес в България бе създаден в начало-
то на 2018 г. и в момента включва Минно-геоложкия уни-
верситет „Св. Иван Рилски“, Геолого-географския факул-
тет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
Геологическия институт „Акад. Страшимир Димитров“ и 
Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван 
Костов“ при БАН, Българското геологическо дружество, 
Българското минераложко дружество, Българската мин-
но-геоложка камара и представител на Министерството на 
енергетиката. Организационният комитет работи за раз-
ширяване на подкрепата от държавни и браншови органи-
зации, от фирми в суровинния и добивния сектор и други 
заинтересовани страни. 

Организационният комитет избра Пловдив за град-
домакин на XXII конгрес на КБГА през 2022 г. Вторият 

по големина град в България ни спечели с перфектна-
та си локация в сърцето на страната – между Балкана и 
Родопите и в централната част на Средногорието. Той е 
европейска културна столица през 2019 г., древен и вечен, 
толерантен и гостоприемен, свързан добре транспортно 
със София и Европа. Пловдив е университетски център 
и предлага отлични условия за организиране на между-
народни срещи, много исторически места от тракийско 
и римско време и българското възраждане, комбинирани 
деликатно с днешните културни обекти, както и хотели за 
всеки вкус и гост.

Добре дошли на XXII конгрес на КБГА в Пловдив, 
България през септември, 2022 г.!

Нека заедно отпразнуваме 100-годишнината на Кар-
пато-Балканската геоложка асоциация!
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