
160

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 75, кн. 1–3, 2014, с. 160–163 
REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 75, part 1–3, 2014, p. 160–163

Геоложка екскурзия на БГД в Албания

През изминалата година Българското геологическо дру
жество организира международна геоложка екскурзия, пос
ветена на ХХя конгрес на КарпатоБалканската геоложка 
асоциация (КБГА), който се състоя от 22 до 26 септември в 
гр. Тирана, Албания. Идеята за организирането на екскур
зията бе дадена от Председателя на дружеството на геофи
зиците в България проф. Стефан Шанов по време  на VІІя 
кон грес на Балканското геофизично дружество в Тирана 
през 2013 г. В екскурзията ва БГД се включиха 52 участни
ци, сред които присъстваха изтъкнати български геолози и 
много млади представители на гилдията. Големият интерес 
към нея даде надежда на ръководството на дружеството, че 
подобни международни екскурзии могат да се организират 
и до други съседни страни и това мероприятие да се пре
върне в ежегодно. 

Конгресът се състоя в конферентните зали на „Тирана 
Хотел Интернационал“ в центъра на албанската столица  
(сн. 1). След регистрацията на участниците и откриването на 
конгреса, бе проведена среща с извънредния и пълномощен 
посланик на Република България в Албания н. пр. Димитър 
Аранудов, каквато бе организирана още през 2013 г.  
по време на срещата на тогавашната българска делегация 
на Конгреса на Балканското геофизично дружество със сек
ретаря на посолството в Тирана гн Христо Йовчевски.  
Н. пр. Димитър Аранудов заяви, че Министърът на енерге
тиката на Албания има готовност да лобира за съвместни 
енергийни проекти между двете страни, като в основата на 
бъдещите консултации ще бъдат привлечени и експерти в 
областта на суровиннната база. 

По време на конгреса Председателят на Българското 
геологическо дружество осъществи срещи с Председателя 
на Организационния комитет на 20я конгрес на КБГА 
проф. Ариан Бекираи, който е заместникдиректор на 
Албанската геоложка служба. На тези срещи бяха обсъ
дени възможностите за осъществяване на сътрудничество 
между геоложките общности на двете страни и разработ
ване на съвместни проекти. Предвид новопридобития от 
месец юни 2014 г. статут на Албания като кандидатчлен 

на Европейския съюз, бяха констатирани големите перс
пективи за сътрудничество в областта на геоложките про
учвания и разработване на съвместни проекти по предпри
съединителните европейски фондове от страна на Албания 
като кандидатчлен и България като член на Европейския 
съюз. Засега тези връзки продължават на ниво Българско 
геологическо дружество – Албанска геоложка служба с об
съждане на конкретни идеи за съвместна работа. 

Паралелно с работата на конгреса бяха осъществени 
маршрути до Дуръс и Шкодра, които бяха предвидени 
предварително в програмата на екскурзията, а проф. Шанов 
бе подготвил интересна и изчерпателна информация за ис
торията, културата и обичаите на страната.

През първия ден на път за Тирана бе направен кратък 
престой в гр. Елбасан, разположен на р. Шкумбини с на
селение 120 000 души. В града има силно българско при
съствие, около 10% от населението са българипреселници 
от района на Голо Бърдо. В центъра на града са запазени 
останки от средновековната крепост Елбасан, построена 
през 15 век (сн. 2).

През втория ден екскурзията продължи с посещение на 
гр. Дуръс (средновековното българско пристанище Драч) 
на адриатическото крайбрежие. Понастоящем той е найго
лямото албанско пристанище и вторият по население град 
след Тирана с население над 200 000 души. Градът е истин
ска строителна площадка, където редом с античния амфи
театър и останките от римски селища, в центъра на града 
(сн. 3) се издигат нови многоетажни жилищни и админи
стративни сгради (сн. 4), хотели, ресторанти и дори църкви 
(сн. 5). Крайбрежната улица на града покрай Адриатическо 
море предлага неограничени възможности за приятно пре
карване (сн. 6). Топлата средиземноморска септемврийска 
вечер на брега на Адриатика завърши с незабравими пре
живявания и чудесни впечатления на фона на романтичния 
адриатически залез.

През третият ден вниманието бе съсредоточено главно 
върху участието в конгреса и разглеждане на забележител
ностите на столицата Тирана, сред които Историческия му
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зей, централния площад с паметника на Скендербек (сн. 7), 
централната джамия и Операта (сн. 8) и много нови сгради 
– огромния православен храм в центъра на града (сн. 9) и 
Албанския технически университет (сн. 10). 

Четвъртият ден бе посветен на северния албански 
град Шкодра с население близо 90 000 жители, където 
бе разгледана средновековната Шкодренска крепост 
Розафа (сн. 11), изградена върху дебелопластови горно
триаски доломитизирани варовици и доломити от зона
та на Албанските Алпи. Тук отново думата бе взета от 
проф. Шанов, който ни запозна подробно с историята 
на тази крепост. До 15ти век тя е главната твърдина на 

Сн. 7 Сн. 8

Венецианската република на Балканите, но след няколко 
обсади в края на века е предадена на османските завое
ватели, под чиито контрол остава до края на Балканската 
война. От нея се открива чудесен изглед към поречие
то на р. Дрина (сн. 12) и Шкодренското езеро (сн. 13). 
Южният бряг на езерото е силно заблатен и след трудно 
осъществен достъп до брега северно от Шкодра, бяха 
взети за анализ проби от водите му. 

През последния, пети ден на път за Македония проф. 
Иван Загорчев запозна участниците с главните черти 
на гео ложкия строеж на Източна Албания, а доц. Надя 
Огнянова поднесе информация за диатомеите в неогенска
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та езерна система в Македония. Малко преди македонската 
граница разгледахме отблизо няколко от многобройните 
(над 200 000) бункери, построени по времето на комунизма 
от Енвер Ходжа и превърнали се в найголямата забележи
телност на Албания (сн. 14). След това бе посетена послед
ната столица на Първото българско царство – Охрид. Тук 
имахме възможност да разгледаме Самуиловата крепост, 
една от твърдините на Първата българска държава (сн. 15) 
и Охридското езеро (сн. 16).

Късно вечерта на 26 септември пристигнахме обрат но 
в София, заредени с много положителни емоции и проти
воречиви впечатления от тази наистина екзотична за нас 
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дестинация. Албания остана на другия край на полуостро
ва със своите проблеми и неизживени европейски стре
межи. Ние обаче намерихме нови приятели, със серио
зен интерес за съвместна работа и създаване на трайни 
връзки между нашите геоложки общности. Разбрахме, че 
Албания е страна, в която геологията е на почит, а геоло
зите са на много високо ниво. Доказателство за това са 
перфектно проведения 20ти конгрес на КБГА и новата 
Геоложка карта на Албания в М 1:200 000, съставена на 
хроностратиграфски принцип през 2002 г., която се до
ближава до европейските стандарти. Българското геоло
гическо дружество споделя взаимното желание за опозна
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ване и сътрудничество и ще направи всичко възможно за 
разработване на съвместни проекти под егидата на гео
ложките служби на двете страни.

Екскурзията до Тирана не е първата международна 
екскурзия, организирана от Българското геологическо 
дружество. Повод за подобно мащабно мероприятие 
е бил ХVя Конгрес на КБГА, проведен през 1995 г. в 
гръцката столица Атина. Този път, обаче, Управителният 
съвет има амбицията, с подкрепата на членовете на 
дру жеството, да я превърне в традиция. На годишна

та геоложка екскурзия през юни 2014 г. в Сандански 
председателят на БГД обяви, че следващата междуна
родна екскурзия може да бъде в Геопарка на динозав
рите в Румъния. Директорът на Геопарка Александру 
Андрасану се отнесе положително към тази идея. Така, 
при достатъчен интерес, през втората половина на сеп
тември 2015 г. Българското геологическо дружество ще 
проведе поредната си международна геоложка екскур
зия, този път в северната ни съседка, в историческата 
област Трансилвания.

Димитър Синьовски
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