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Тематични направления:
• Минералогия
• Геохимия и петрология
• Регионална геология и геофизика. Геотектоника и структурна геология
• Палеонтология, стратиграфия и седиментология
• Находища на минерални и енергийни суровини
• Околна среда и природни рискове
• Хидрогеология, карстология и инженерна геология
• Геоморфология, съвременна геодинамика и сеизмология
• Приложна геофизика
• Геоложко наследство, геоархеология и интердисциплинарни изследвания

За повече информация на сайта на Българското геологическо дружество:

www.bgd.bg



ПОКАНА

Уважаеми членове на БГД, колеги и приятели,

На 8 и 9 декември 2022 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще 
се проведе Научна конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2022“. Тя се организира от 
Българското геологическо дружество (БГД) и Геолого-географския факултет при СУ „Св. Климент 
Охридски“, със съдействието на Геологическия институт при БАН, Института по минералогия и 
кристалография при БАН, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, НТС по Минно дело, 
геология и металургия и НМ „Земята и хората“. Конференцията „ГЕОНАУКИ 2022“ е посветена на 
155 години от рождението на проф. Лазар Ванков, един от най-бележитите и уважавани учени 
геолози и палеонтолози в България. Организационният комитет на „ГЕОНАУКИ 2022“ има удо-
волствието да Ви покани да участвате в работата на конференцията.

Ако епидемиологичната обстановка във връзка с COVID-19 в страната не позволява про-
веждането на „ГЕОНАУКИ 2022“ на закрито, събитието ще се проведе под формата на он-лайн 
конференция или по друг подходящ начин.

Научните конференции „ГЕОНАУКИ“ се утвърдиха като едно от най-важните научни събития 
в областта на геологията в страната и форум за ежегодна среща на професионалната общност. 
По традиция програмата на конференциите обхваща широк тематичен спектър и насочва вни-
манието към съвременните проблеми и перспективи в приложението на геоложките науки. Кон-
ференцията „ГЕОНАУКИ 2022“ предоставя широки възможности за представяне на свързаните 
с геологията научни звена, университети, лаборатории, геологопроучвателни и добивни фирми 
и сродни организации. Организационният комитет на „ГЕОНАУКИ 2022“ любезно кани всички 
заинтересувани институции, които биха желали да популяризират своята дейност, да се присъе-
динят и да допринесат за провеждането на „ГЕОНАУКИ 2022“.

Научните съобщения, приети за представяне на конференцията, ще бъдат отпечатани в 
Списание на БГД, г. 83, кн. 3, а на желаещите да публикуват в пълен текст изнесените доклади, 
ще бъде предоставена с предимство такава възможност в изданието на „Списание на БГД“ за 
2023 г. Организационният комитет кани и специално призовава към участие млади колеги, 
докторанти и студенти. Най-добрите ще бъдат отличени с грамоти.

Искрено се надяваме на Вашето активно участие и принос за успешното провеждане на 
„Геонауки 2022“.

Провеждането на конференциите „ГЕОНАУКИ“ е възможно благодарение на съпричастност-
та на широк кръг от спонсори и дарители. Ще бъдем признателни, ако отново получим подкре-
пата на геологопроучвателните и миннодобивни организации, работещи у нас. Желаещите да 
подпомогнат организирането на „ГЕОНАУКИ 2022“ могат да ползват приложената банкова смет-
ка, да се обърнат към Председателя на Организационния комитет и председател на БГД Никола 
Ботушаров (GSM: 0888 968 765; e-mail: botnd@gea.uni-sofia.bg) или към зам. председателя на 
БГД Михаил Тарасов (GSM: 0888 837 011; e-mail: mptarassov@gmail.com).

Нива на спонсорство:
Бронзов спонсор: до 500 лева.
Сребърен спонсор: 501–1500 лева.
Златен спонсор: 1501–2500 лева.
Платинен спонсор: над 2500 лева.
Генерален спонсор: над 10 000 лева.

Спонсорите ни ще получат право на безплатна регистрация за един участник на 
всеки 500 лв., материали от конференцията, както и възможност да представят своя-
та дейност по време на конференцията, и на интернет-страницата на БГД.



ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:

Академик Иван Загорчев

Председател:

Никола Ботушаров – СУ „Св. Климент Охридски“

Програмен съвет:

Йоцо Янев – Българско геологическо дружество
Михаил Тарасов – Институт по минералогия и кристалография, БАН
Любомир Методиев – Геологически институт, БАН
Борис Вълчев – МГУ „Св. Иван Рилски“
Евгения Тарасова – Институт по минералогия и кристалография, БАН
Цвета Станимирова – СУ „Св. Климент Охридски“
Филип Мачев – СУ „Св. Климент Охридски“
Христо Димитров – МГУ „Св. Иван Рилски“
Светлана Енчева – НМ „Земята и хората“
Радослав Наков – Геологически институт, БАН
Весна Ристич-Ваканяц – Минно-геоложки факултет, Белградски университет
Иван Митев – Изпълнителен директор на БМГК
Кремена Деделянова – НТС по минно дело, геология и металургия

Работни езици на конференцията: български и английски.

Регистрация и изпращане на научните съобщения:
Анна Лазарова
е-mail: annatalazarova@gmail.com
тел. 02 979 2249

Пощенски адрес: Геологически институт „Страшимир Димитров“ при БАН, 1113, 
гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, Любомир Методиев.



Важни дати:

Краен срок за изпращане на научните съобщения и 
регистрационни карти от авторите 04 октомври, 2022 г.

Краен срок за плащане по намалената такса за участие 21 октомври, 2022 г.

Такси за участие:

Категории и такси преди
21.10.2022 г.

след
21.10.2022 г.

Участник, редовен член на БГД и СГД 50 лв. 70 лв.

Участник, нечленуващ в БГД 70 лв. 90 лв.

Чуждестранни участници, нечленуващи в БГД 55 евро 65 евро

В Списанието на БГД, г. 83, кн. 3 ще бъдат включени научни съобщения и съобщения за 
екскурзии, проекти и други новости, представени като доклади на конференцията „ГЕОНАУКИ 
2022”. Ще бъдат отпечатани оригинални материали на автори след двойно рецензиране и 
само с предварително платена такса за участие. С намалена такса (до 21.10.2020 г., вкл.) ще се 
ползват членове на БГД с платен членски внос за 2022 г., а също и редовни членове на Сръбско-
то геологическо дружество (СГД), с което БГД има сключено Споразумение за сътрудничество. 
Изпратените научни съобщения могат да бъдат изтеглени от участие не по-късно от 2 седмици 
преди началото на конференцията. Не се допускат повече от два доклада с един и същи пър-
ви автор. За втория доклад се заплаща 1/2 такса правоучастие, без право на материали и се 
представя като постер. При възникнала невъзможност за участие в конференцията, авторите 
трябва да уведомят Програмния съвет поне 1 седмица преди началото на конференцията, за 
да могат да се направят необходимите промени в програмата.

Таксата за участие включва: материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл за закри-
ването. Такси и членски внос могат да бъдат платени с банков превод на сметката на Друже-
ството, както и при Евгения Тарасова (ИМК при БАН, GSM: 0888 699 322; e-mail: etarassova@mail.
bg), Христо Димитров (МГУ, GSM: 0886 908 972; тел.: 02 8060 520; e-mail: hristo_dimitrov@mgu.
bg), Любомир Методиев (ГИ-БАН, тел.: 02 979 2250, e-mail: lubo@geology.bas.bg) и председателя  
Никола Ботушаров (СУ „Св. Кл. Охридски“; GSM 0888 968 765; e-mail: botnd@gea.uni-sofia.bg).

БАНКА ДСК ЕАД, Клон 1, София 1111
бул. „Шипченски проход“, бл. 240,
IBAN: BG18STSA93000001682813

BIC: STSABGSF



Фотоконкурс, изложби и реклами

Организационният комитет на „ГЕОНАУКИ 2022” обявява фотоконкурс за лю-
бителски авторски фотографии „Геофотоконкурс 2022”. Фотографиите трябва да 
отразяват геоложкото разнообразие на България и на света, без ограничения за 
вида на заснетите обекти (скални образувания, геоложки разкрития, минерали, 
фосили и фосилни съобщества и пр.). Най-добрите четири фотографии ще бъдат 
селектирани от Програмния съвет и ще бъдат отпечатани на календара на БГД за 
2023 г. и на страниците на Списанието на БГД. Снимките се приемат с оригинално 
заглавие и данни за автора, като цифрови изображения в JPEG или TIFF-формат, 
разделителна способност не по-малка от 600 dpi, и с размер 1000 пиксела по дъл-
гата страна. Срокът за участие е 31 октомври 2022 г. Фотографиите се приемат по 
електронната поща от Любомир Методиев (lubo@geology.bas.bg).

Организационният комитет на „ГЕОНАУКИ 2022” предлага възможност на 
фирми и организации да представят своята дейност чрез печатни материали, ви-
деофилми и други форми за реклама по време на конференцията. Изложбените 
площи също могат да бъдат рекламно аранжирани, като минималната площ е 
2 м2 на цена от 200 лв. Цената за реклама с формат А4, включена в печатното 
издание на конференцията е 300 лв. Възможна е и рекламна дейност на интер-
нет-страницата на БГД. Проспекти, каталози и други материали могат да се пред-
ставят и по време на конференцията.



ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ

За оформяне на НАУЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ и ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ за екскурзии, про-
екти, книги и др., които ще бъдат представени на конференцията „ГЕОНАУКИ 2022“, използвайте тем-
плейта, линк към който е сложен на сайта на Българското геологическо дружество – www.bgd.bg.

НАУЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ и ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ за екскурзии, проекти и книги се 
изпращат в електронен вид най-късно до 04. 10. 2021 г. (вкл.) на Анна Лазарова, Геологически ин-
ститут, БАН, на е-mail: annatalazarova@gmail.com. Файловете на текста, таблицата и фигурата 
трябва да носят името на първия автор и вида на съдържащия се материал (напр. Ivanov_text.doc; 
Ivanov_Fig.tif).

Препоръчва се, ако докладът се изнася на български език, в презентацията му с Microsoft Power 
Point да има надписи на английски. Препоръчителният размер за представяне на постерните докла-
ди е А1 (59,4 х 84,1 cm).


