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ГЕОФИЗИКА 2015

Седма национална конференция по геофизика с международно участие  
на Дружеството на геофизиците в България, посветена на 25-та годишнина  
от основаването на сдружението

Дружеството на геофизиците в България (ДГБ) организира 
на 20–21 май 2015 г. своята VІІ национална конференция 
по геофизика с международно участие „Геофизика 2015“. 
Научната конференция е традиционен периодичен форум, 
който е признат като най-значима научна среща за българ-
ските геофизици. На него се представя моментното със-
тояние на геофизичните изследвания и обучение, както и 
бъдещите насоки за развитието на геофизичната наука и 
практика в България. Конференцията се организира с под-
крепата на Европейската асоциация на геоучените и инже-
нерите (EAGE), на която ДГБ е асоцииран член. Частни 
български компании и чужди такива с дейности в България 
също подкрепиха конференцията. Дружеството на геофи-
зиците в България оценява тази помощ и благодари на Total 
E&P Bulgaria B.V., на Геотехмин ООД, на Асарел-Медет 
АД и на ГеоЛИНТ ООД. 

Програмата на „Геофизика 2015“ покриваше широк 
спектър от геофизични дейности, свързани с твърдата 
Земя. На научните сесии на конференцията бяха предста-
вени доклади за вътрешната структура, динамиката и сеиз-
мичността на Земята, за геофизичните полета и феномени. 
Конференцията даде възможност за публично представя-
не на резултатите от изследванията на научни институти, 
университети, лаборатории, фирми и други организации с 
близки до геофизиката предмети на дейност. Докладите от 
конференцията са публикувани на CD (ISBN 1314-2518) и 
са депозирани в Националната библиотека. 

Конференцията се проведе в конферентни зали на Парк-
хотел „Москва“ в София и в нея участваха повече от 50 
български геофизици и свързани с геофизиката специали-
сти. Чуждестранните участници бяха от Румъния, Турция и 
Швеция. Така също бяха представени и постери на геофи-
зици от Украйна поради невъзможността на украинските 
колеги лично да участват на конференцията. Общият брой 
на докладите, представените устно и като постери, беше 
49. Четири от тях бяха поканени пленарни доклади. 

Конференцията бе открита с поздравление от Пред-
седателя на ДГБ проф. дгн Стефан Шанов, който направи 
преглед на историята на дружеството през 25-те години на 
неговото съществуване. Историята на ДГБ е публикувана в 
книжка и предоставена на всички участници в материалите 
на конференцията. 

Марсел ван Лун, изпълнителен директор на EAGE, 
представи стратегията на Асоциацията. Важен момент в 
неговото изказване бе насочено към дейността на EAGE 
за подпомагане на млaдите учени в геонауките, като ясно 
се разбира тяхната важна роля в освежаването на геообщ-
ността и ролята им в бъдеще за решаване на проблемите на 
обществото за нови материали и енергии. 

Първият пленарен доклад беше на проф. Думитру 
Йоане, ръководител на катедра „Геофизика“ в Универ-
ситета на Букурещ. В него бе представен един модерен 

комплексен анализ на данни от гравитационното и маг-
нитното поле за северната част на Балканския полуостров, 
като интерпретациите са съпоставени с новите данни за 
дълбокия строеж, получени от сеизмичната томография. 
Вторият доклад бе на д-р Мустафа Токер от университета 
Юзунчу Йил, Ван, Турция на тема „3D оценка на натис-
ка и на скоростта за територията на Турция по данни от 
GPS“. В него се представиха най-модерни изследвания 
за определяне на географското разпределение на нор-
малните и срязващите сили, свързани с движенията по 
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Северноанадолския и Източноанадолския разлом чрез из-
ползването на турската мрежа за спътниково наблюдения 
CORS, изградена през 2009 г. 

Две компании бяха поканени да представят своите ре-
зултати и бъдещи намерения. Тодор Сотиров, геофизик 
в Total E&P Bulgaria B.V. представи доклада „Ролята на 
геофизиката при модерните дълбоководни изследвания, 
пример от България“. Той подчерта, че в Черно море са из-
пълнени само няколко дълбоки морски сондажа и поради 
това особено ценна е информацията от геофизичните про-
учвания, тъй като тя осигурява подобряване на проучвател-
ната програма на компанията и е фактор за подсигуряване 
на безаварийно провеждане на сондажните проучвания. 
Голям обем от сеизмични проучвания по метода на отра-
зените вълни, гравиметрични и магнитометрични данни, 
както и допълнителни геоложки данни са получени за да 
се опознаят геоложките структури и тяхното развитие. 
По специално, компанията е изпълнила най-голямото до 
сега 3D сеизмично проучване в Черно море (7800 km2) и 
4000 km 2D сеизмични профили, което е основата на гео-
физичните проучвания в морския блок, където тя има пра-
во на търсене и проучване за нефт и газ.

Инж. Иводор Атанасов, управител на MobEcco Solu -
tions Ltd. описа перспективите за използване на автома-
тизирани системи за получаване на геофизични данни. 
Изнесеният доклад демонстрира сериозното предизвика-
телство за полеви геофизични регистрации на данни чрез 
използването на автоматични дистанционно управлявани 
устройства като дронове и тримарани. 

Техническата програма, със своите научни сесии, пре-
достави форум за обсъждане на проблемите на българската 
геофизика. Докладите бяха разпределени в следните науч-
ни сесии: 

Геофизика на вътрешния строеж на Земята (вклю-• 
чително регионална геофизика, геология и гео ди-
намика); 
Класически и модерни технологии в геофизичната • 
практика; 
Съвременни геофизични проучвания за нефт и газ • 
на сушата и в морето; 

Геофизични проучвания на малки дълбочини и • 
за околната среда (включително и геоложките 
опасности); 
Геофизика за геоложкото и културното наследство; • 
Геоложки модели по геофизични данни. • 

Резултати от изследванията на български геофизици 
и на техни колеги от различни страни в областите на ре-
гионалната геофизика и геодинамика, сеизмологията и 
вътрешния строеж на Земята, минералните и енергийните 
ресурси, природните опасности, геофизика на околната 
среда, специалните геофизични изследвания на културно-
то и историческото наследство, както и използването на 
модерни технологии в геофизичната практика бяха пред-
ставени и обсъждани по време на заседанията. Специален 
интерес предизвикаха геофизичните изследвания, проведе-
ни в Антарктида от български геофизици. През последните 
години изключително полезни резултати са получени от 
високоточни геофизични изследвания на археоложки обек-
ти на сушата и в морето. 

Организационният комитет на „Геофизика 2015“ пока-
ни всички научни и образователни институции в България, 
където има концентрация на геофизици, да организират 
изложбени щандове и да покажат своите постижения при 
прилагането на геофизиката в своите научни и образова-
телни дейности. Централен щанд бе предоставен на EAGE. 
Отзоваха се: Геологопроучвателен факултет на Минно-
геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Физически 
факултет на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, Национален институт по геофизика, геодезия 
и география при БАН, Геологически институт при БАН, 
Институт за космически изследвания при БАН. Създаде се 
особено приятна професионална атмосфера и условия за 
дискусии и срещи в изложбената площ, където се разпола-
гаше и постерната сесия.

Националната конференция „Геофизика 2015“ беше 
едно успешно научно събитие. Духът на сътрудничество 
и съзидателност и потенциалът на младите геофизици, по-
казан в техните професионално издържани доклади, дават 
основание за оптимистични надежди за бъдещето на гео-
физиката в България.

проф. дгн Стефан Шанов
Председател на Дружеството на геофизиците  

в България

Обложка на CD с докладите на „Геофизика 2015“ (ISBN 
– 1314-2518)

Брошура „25 години Дружество на геофизиците в 
България“


