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Вести

Осми конгрес на Балканското геофизично дружество

Осмият конгрес на Балканското геофизично дружество 
се състоя от 4 до 8 октомври 2015 г. в гр. Ханя, о-в Крит 
(Гърция). От геофизичните сдружения, членове на Бал-
канското геофизично дружество, присъстваха представи-
тели на Албанското геофизично дружество, Дружеството 
на геофизиците в България, Гръцкия геофизичен съюз, 
Румънското геофизично дружество, Асоциацията на ун-
гарските геофизици и Камaрата на инженер-геофизиците 
на Турция. Нямаше представени доклади, нито присъствие 
на членове на ръководството на Асоциацията на геофизи-
ците и изследователите на околната среда на Сърбия. В 
Организационния комитет на 8-я Балкански геофизичен 
конгрес бяха включени от българска страна проф. Пе-
тър Ставрев и проф. Стефан Шанов. Председател на Ор-
ганизационния комитет беше проф. Антонис Вафидис от 
Техническия университет на Крит.

Отново, както и за предишните конгреси на Балканското 
геофизично дружество, Дружеството на геофизиците в 
България създаде оптимални възможности за включване 
на българските геофизици в работата на конгреса, като 
организира пътуване чрез туристическа агенция и настаня-
ване в хотел в гр. Ханя на повече от 40 членове и нечлено-
ве на ДГБ. Така бе организирано пълноценно участие на 
българските геофизици в този пореден престижен форум 
на геофизичната наука, привличащ учени и специалисти 
не само от балканските страни. Единствено участниците от 
българска страна имаха собствен транспорт, което позволи 
те да посетят и редица културни и исторически забележи-
телности на о-в Крит.

Конгресът се проведе в залите на Културния център на 
гр. Ханя, в центъра на града. Там се състоя и церемонията 
за откриването на конгреса, която бе удостоена с присъст-
вието на представители на местната администрация. 

Докладите по време на 8-я Конгрес на Балканското гео-
физично дружество бяха разпределени в 20 научни сесии, 
покриващи предварително обявените тематичните направ-
ления от геофизичните изследвания, както следва:

• Сеизмични изследвания и интерпретация на сеизмич-
ни данни за търсене и проучване на нефт и газ;

• Геоелектрични и електромагнитни геофизични из-
следвания;

• Инженерна геофизика и геофизика на околната среда;
• Геофизично моделиране и инверсия;
• Потенциални полета – гравитационно и магнитно;
• Геофизика за историческото наследство;
• Сеизмология и литосфера;
• Георадар;
• Повърхностни сеизмични вълни;
• Морска геофизика;
• Хидрогеофизика;
• Каротажни изследвания;
• Геотермия.
Общо бяха представени 124 доклада. Всеки от тях е 

оценен и допуснат след рефериране от двама учени в об-

ластта на науките за Земята, посочени от Европейската асо-
циация на геоучените и инженерите (EAGE). Разширените 
резюмета (практически публикации от 4 стр. с фигури и 
литературна справка) са публикувани на електронен носи-
тел (флашка) и са достъпни и чрез специалната система на 
страниците на EAGE в Интернет. Авторите на докладите 
са учени и специалисти от балканските геофизични дру-
жества, както и от други страни – Азърбайджан, Алжир, 
Великобритания, Индия, Иран, Италия, Либия, Норвегия, 
Португалия, Саудитска Арабия, САЩ, Словакия, Холандия 
и ЮАР. Съответно броят на докладите по страни, под-
редени по азбучен ред, е както следва: Азърбайджан – 1, 
Албания – 4, Алжир – 2, България – 23, Великобритания 
– 1, Гърция – 20, Индия – 1, Иран – 2, Италия – 1, Либия – 1, 
Норвегия – 2, Португалия – 3, Румъния – 12, Саудитска 
Арабия – 4, САЩ – 1, Словакия – 1, Турция – 31, Унгария 
– 10, Холандия – 3 и ЮАР – 1. 

Както и в предишните конгреси, българското участие 
е едно от най-силните, представените доклади са повече 
от тези на страната-домакин и втори по количество след 
Турция, или 18,5% от представените доклади бяха на бъл-
гарски учени. Те бяха докладвани или представени като 
пос тери в 9 научни сесии: Геофизика на околната среда  
(6 бр.), Инженерна геофизика (3 бр.), Геотермична енер-
гия (1 бр.), Потенциални полета – гравитационно и маг-
нитно (1 бр.), Морска геофизика (1 бр.), Моделиране и ин-
версия (4 бр.), Сеизмични изследвания и интерпретация 
при проучвания за нефт и газ (3 бр.) и Сеизмология и ли-
тосфера (4 бр.). Имената на сесиите следват в общи линии 
обявените тематични направления, но Организационният 
комитет прегрупира докладите поради недостатъчен брой 
на доклади за самостоятелни тематични сесии в някои от 
направленията.

Успоредно с представянето на докладите се проведе и 
Техническа изложба, в която участваха известни компа-
нии за търсене и проучване на нефт и газ и на минерал-
ни полезни изкопаеми, опериращи в Средиземноморието. 
Традиционно в експозицията участваха и спонсориращите 
институции – Дружеството на геофизиците-проучватели 
(SEG), Европейската асоциация на геоучените и инженери-
те (EAGE) и Гръцкият геофизичен съюз (HGU). 

В последния ден на конгреса се организира обичайното 
заседание на Изпълнителния комитет на Балканското гео-
физично дружество. Общото заключение на участниците 
беше, че конгресът е преминал при отлична организация 
и добри технически условия, за което заслуги има ръко-
водството на Гръцкия геофизичен съюз, представляван от  
д-р Г. Апостолопулус и на проф. А. Вафидис като пред-
седател на Организационния комитет. Постави се остро 
въпросът за липса на статии за редовното издаване на 
Списанието на Балканското геофизично дружество, пора-
ди което се оказва невъзможно получаването на импакт-
фактор. Редактирането на списанието се извършва имено в  
гр. Ханя под ръководството на проф. А. Вафидис. 
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Особено вълнуващо за българските участници бе връч-
ването на наградата за млад учен, най-добре представил 
своите изследвания. Тази награда бе присъдена на бъл-
гарски учен – д-р М. Григорова за доклада: “How many 
iterations are necessary for obtaining proper depth velocity 
model?” (в съавторство с Д. Дабовски – и двамата автори 
от името на Рексим Сеиз ООД). Връчването на наградата 
стана по време на церемонията за закриване на 8-я конгрес 
на Балканското геофизично дружество.

Следващият, 9-ти конгрес на Балканското геофизично 
дружество ще се организира от Камaрата на инженер-гео-
физиците на Турция през 2017 г. Председателството на 
Балканското геофизично дружество се поема от турските 
колеги за периода до конгреса. Все още не е определено кон-
кретното място за неговото провеждане. Съгласно ротацион-
ния принцип за организиране на конгресите на Балканското 
геофизично дружество, през 2019 г. конгресът би трябвало да 
се организира от Дружеството на геофизиците в България. 

Стефан Шанов 
Председател на Дружеството  

на геофизиците в България


