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Седми конгрес на Балканското геофизично дружество
Седмият конгрес на Балканското геофизично дружество
(BGS) се състоя от 7 до 9 октомври 2013 г. в г. Тирана,
Албания. Това дружество обединява Албанското геофизично дружество, Дружеството на геофизиците в България,
Гръцкия геофизичен съюз, Румънското геофизично дружество, Асоциацията на унгарските геофизици, Асоциацията
на геофизиците и изследователите на околната среда на
Сърбия и Камарата на инженер-геофизиците на Турция.
Основната дейност на Дружеството на геофизиците
в България през 2013 г. бе насочена към организиране на
пълноценно участие на българските геофизици в този пореден престижен форум на геофизичната наука, привличащ
учени и специалисти не само от балканските страни.
Конгресът се състоя в конферентните залите на „Тирана
Хотел Интернационал“ в центъра на гр. Тирана. За албанските колеги това беше първо научно събитие в областта
на геонауките от такова ниво и конгресът получи значим
медиен и обществен отзвук. Общият брой на участниците,
според статистиката на Организационния комитет е бил
270, като 137 са от балкански и 18 от други страни, а останалите 115 са били специално поканени геолози и геофизици, основно от Албания. Конгресът беше организиран
под патронажа на министър-председателя на Албания, г-н
Еди Рама и финансово подпомогнат от Petromanas, Beralb
Sh.A., Alumil, Bankers, Stream Oil & Gas, Petroleum Albania
LTD, Tirex и Stela Resort.
Церемонията на откриването на конгреса бе удостоена
с присъствието на Председателя на Албанската академия
на науките проф. д-р Музафер Коркути, на заместник-министъра на енергетиката и индустрията г-н Илир Бейтия, на
членове на албанския парламент и редица представители на
висши учебни заведения и научни институти. В почетния
президиум бяха ръководителите на националните геофизични дружества на балканските страни и Председателят на
Европейската асоциация на геоучените и инженерите, които поднесоха своите официални приветствия към Конгреса
и към Албанското геофизично дружество.
За българската делегация особено приятно бе присъствието на един от секретарите на българското посолство в
Тирана, г-н Христо Йовчевски. След церемонията по откриването на конгреса той предаде поздрави до българските участници лично от посланика на Република България
в Албания и сподели, че е възможно да се организира специална среща на представители на Българското геоложко
дружество с посланика по време на предстоящия Конгрес
на Карпато-Балканската геоложка асоциация, който ще се
състои отново в Тирана през месец септември 2014 г.
Докладите по време на 7-ия Конгрес на Балканското геофизично дружество бяха разпределени в 4 научни сесии,
покриващи тематичните направления от геофизичните изследвания, както следва:
• Сеизмични изследвания и интерпретация на сеизмични данни за търсене и проучване на нефт и газ;

• Гравиметрия, магнитни и електрически методи за
проучване на полезни изкопаеми;
• Сеизмология и структура на литосферата за комплексни регионални геоложки изследвания, природна и предизвикана сеизмичност;
• Геофизика за малки дълбочини за нуждите на инженерната геология, околната среда, културното наследство, водните ресурси и т.н.
Общо се представиха 116 доклада, от тях 59 устно
докладвани и 57 на постери. Всеки от докладите е оценен
и допуснат след рефериране от двама учени в областта
на науките за Земята, посочени от Европейската асоциа
ция на геоучените и инженерите (EAGE). Разширените
резюмета са публикувани на специален диск. Те са достъпни и чрез специалната система на страниците на EAGE в
Интернет. Авторите на докладите са 367 учени и специалисти от балканските геофизични дружества, както и от други страни – Австралия, Австрия, Алжир, Великобритания,
Дания, Индия, Индонезия, Иран, Италия, Канада, Косово,
Македония, Португалия, Словакия и Холандия. Съответно,
докладите по страни са: Албания – 32 бр., Турция – 32 бр.,
България – 20 бр., Унгария – 7 бр., Иран – 5 бр., Гърция
– 4 бр., Румъния – 3 бр., Алжир, Австрия, Индия, Канада,
Косово, Македония и Португалия – по 1 бр. Както и в
предишните конгреси българското участие е едно от найсилните.
Успоредно с представянето на докладите се проведе
и Техническа изложба, в която участваха известни компании за търсене и проучване на нефт и газ и на минерални полезни изкопаеми, действащи на Балканския
полуостров. В списъка на изложителите, представен от
Организационния комитет на конгреса, са компаниите
Sercel (Франция), Prospectiuni (Румъния), Geofyzika Torun
(Полша), Tensi Congress (Холандия), IRIS Instrument
(Франция), Advances Geosciences Europe SL (Испания),
United Oilfield Services (Полша), Patromanas (Канада),
Beralb (Турция), DECO-GEOPHYSICAL SC (Русия), Matrix
Geotechnologies Ltd, Z-Terra Inc. и Moser Gophysical
Services (Холандия). Освен тях в експозицията участваха
и институции, работещи в областта на науките за Земята,
като Албанската геоложка служба и Факултетът по гео
логия и минно дело на Висшия политехнически институт
на Тирана. Две дружества имаха щандове с представяне
на своята дейност – Балканското геофизично дружество
(BGS) и Европейската асоциация на геоучените и инженерите (EAGE).
В последния ден на конгреса се организира кръгла
маса, която практически замени обичайното заседание на
Изпълнителния комитет на Балканското геофизично дружество. Общото заключение на участниците беше, че конгресът е преминал при отлична организация и добри технически условия, за което заслуги има ръководството на
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Албанското геофизично дружество в лицето на академик
Салваторе Бушати и на големия приятел на България и почетен председател на Балканското геофизично дружество
– проф. д-р Алфред Фрашери.
Професор Думитру Йоане, като Председател на новосформираното Румънско дружество по приложна геофизика, представи искане за приемането на дружеството за член
на Балканското геофизично дружество, което бе одобрено
единодушно от Изпълнителния комитет. Албанското гео-

физично дружество съобщи за създаването на свой клон в
Косово. По такъв начин и геофизиците от Косово се приобщават към Балканското геофизично дружество.
Следващият, 8-ми Конгрес на Балканското геофизично
дружество ще се организира от Гръцкия геофизичен съюз
през 2015 г. Председателството на Балканското геофизично дружество се поема от гръцките колеги и се прие тяхното предложение конгресът да се организира в гр. Чания на
остров Крит.
Стефан Шанов
Председател на Дружеството
на геофизиците в България
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