ДОКЛАД
на
Управителния съвет на Дружеството на геофизиците в България (ДГБ) пред Общото събрание
на дружеството на 18.06.2020 г.
за отчитане на дейността за периода 2017 – 2019 година

Уважаеми членове на Дружеството на геофизиците в България,

Общото събрание се свиква като отчетно-изборно, според изискването на Устава на
Дружеството. Обявено е чрез писмо-покана по Интернет на сайта на ДГБ до всички членове на
Дружеството през м. март 2020 г. с дата на провеждане 7 април 2020 г. Предвид сложната
обстановка във връзка с въведеното извънредното положение от 13 март 2020 г., указанията на
Националния оперативен щаб и заповедите на Министъра на здравеопазването, събранието
беше отложено за неопределен период. Нова дата бе насрочена след отмяна на извънредното
положение и падане на част от наложените мерки. За целта бе разпратено повторно съобщение
през м. май 2020 г.
През изминалия период година се навършиха 29 години от създаването на ДГБ, а през 2020
година предстои да бъде отбелязан и неговият 30-годишен юбилей. Дружеството е
единственото действащо професионално сдружение на геофизици в България. През годините
на своето съществуване, чрез дейностите, организирани от Управителния съвет и активното
участие на своите членове, се създадоха условията, необходими за пълноценна научна и
социална изява на значително намалялата българска геофизична общност в национални и
международни геофизични конференции.
Настоящият Доклад следва традиционно възприетата форма за отчитане на дейността на ДГБ за
всеки 3-годишен мандат на Управителния съвет.

1. Статут на Дружеството
Дружеството на геофизиците в България е основано на 4 октомври 1990 г. в гр. Варна по време
на 35-тия Международен симпозиум по геофизика за Централна и Югоизточна Европа и е
създадено като сдружение с нестопанска цел и е регистрирано съгласно Закона за
юридическите лица с нестопанска цел. Негови членове са геофизици, съмишленици и
юридически лица, като колективни членове. Дружеството осъществява дейността си в частна
полза на членовете си, на всички геофизици в България и на преподавателите и студентите по
геофизика в България (Чл. 5 на Устава).
Дружеството на геофизиците в България е асоцииран член на НТС по Минно дело, геология и
металургия (МДГМ). Настоящият управител на ДГБ Хр. Цанков е и член на УС на НТС по МДГМ,
като негов представител. Дружеството е асоцииран член на Европейската асоциация на
геоучените и инженерите (EAGE). Освен това, ДГБ има пряко отношение и към студентската
секция в Минно-геоложкия университет (МГУ), асоциирана към Дружеството на геофизиците
проучватели (SEG).

ДГБ е един от инициаторите и учредителите на Балканската геофизична асоциация (BGS). 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 Камерата на инженер-геофизиците на Турция.
През 2013 г. е подписано и тристранно Споразумение за сътрудничество между Българско
геологическо дружество и Дружество на геофизиците в България, от една страна, и Украинската
геоложка асоциация – от друга (украинските геофизици са в тази асоциация), но настъпилите
социални и политически условия в Украйна не позволиха да се изпълняват клаузите на този
документ.
Дружеството няма свой писмен орган и не публикува своя периодична продукция, с изключение
на Сборници с доклади от Национални научни конференции по геофизика, за които притежава
ISSN номер. Съвместно с другите дружества, членове на Балканската геофизична асоциация,
участва в издаването на Journal of Balkan Geophysical Society. Списанието се публикува в
Интернет и периодично се отпечатват и съответните книжки. Отново, както и в предишни
доклади, трябва да се отбележи ниската публикационна активност на членовете на ДГБ в това
списание. Като цяло, списанието има недостиг на статии и това не позволява неговото редовно
публикуване, което е изискване при кандидатстването за получаване на импакт-фактор.

2. Управителен съвет и организационно състояние
На 25.11.2016 г., след проведеното Общо събрание, съгласно Устава на Дружеството, бе
предложен и избран Управителен съвет в състав от 7 члена, като по този начин бе редуциран от
9 за предишния три годишен период. За седалище на дружеството остана на адреса на
Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН – София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 3. За членове на Управителния съвет бяха избрани, поименно както следват (по азбучен ред):








Атанас Кисьов
Валентина Протопопова
Гергана Георгиева
Деница Борисова
Емил Ботев
Соня Димитрова
Християн Цанков

Управителният съвет избра Християн Цанков за Председател на ДГБ и заместник-председатели,
Е. Ботев и Д. Борисова, секретар – В. Протопопова и касиер – А. Кисьов.
През отчетния период членовете на УС се събираха периодично на заседания, като за
разглежданите проблеми и взетите решенията са водени съответно протоколи. Поради промяна
в местожителството д-р Соня Димитрова участва в повечето от заседанията чрез конферентна
връзка. През последната година от мандата, поради излизане в отпуск по майчинство Валентина
Протопопова също участва в заседанията дистанционно. Заседанията се провеждаха в сградата
на Геологическия институт при БАН, Геологопроучвателния факултет на МГУ и в офиса на фирма
Конгреси и събития ООД.
Към края на 2019 г., според броя на платилите членски внос, членовете на ДГБ са 54 души.

Представители на студентската секция, в качеството си на студенти и докторанти към катедра
„Приложна геофизика“, под ръководството на Хр. Цанков и Ат. Кисьов, са участвали в редица
мероприятия на национално и международно ниво.
Още в началото на отчетния период цялото ръководство на дружеството активно се ангажира с
подготовката на 10-тия Конгрес на Балканската геофизична асоциация през 2019 г. Паралелно с
това се обсъждаха и подготвяха други текущи дейности и мероприятия, имащи отношение към
дейността на ДГБ. Основната информация свързана с тези дейности бе публикувана периодично
на интернет и фейсбук страниците на дружеството. Заслугата за постоянното поддържане на
информацията на двата сайта има главно д-р Соня Димитрова, докато изготвянето и
оформлението на повечето публикувани документи са дело на А. Кисьов.

3. Дейности през отчетния период
3.1. Национално ниво
Морски Археологически Проект „Черно море“ – цели и постижения
На 7.3.2017 г. от 18:00 часа в зала 346 на Геологопроучвателния факултет на Минно-геоложкия
университет „Св. Иван Рилски“, Дружеството на геофизиците в България, съвместно с катедра
„Приложна геофизика” на МГУ, организира публична лекция – беседа на тема: Морски
Археологически Проект „Черно море“ – цели и постижения /The Black Sea Maritime
Archaeological Project – scope and achievements/ представена от проф. Джон Адамс, Център за
морска археология, Университет Саутхемптън и с участието д-р Родриго Пачеко-Руиз, Център за
морска археология, Университет Саутхемптън и инж. Кирил Велковски, Център за подводна
археология, Созопол.

Фигура 1. Плакат към лекцията

Лекцията и последвалата беседа хвърлиха светлина върху резултатите и откритията постигнати
при реализацията на един от на-значимите интердисциплинарни проекти реализирани в
последните години в България. Никога досега българската акватория на Черно море не е
изследвана в толкова голям мащаб. Подводната археология и подводната геофизика работиха
съвместно повече от 3 години за документиране, датиране и анализ на подводното културно
наследство на България, обогатявайки познанията ни за праисторическото и историческото
културно развитие и антропогенното въздействие в региона.

Честване на 80-годишния юбилей на проф. дфн Петър Ставрев
На 29 март 2018 г. Дружеството даде своя принос в организиране на юбилейното честване и
издаването на книжка по повод 80-годишнината на своя основател, дългогодишен член,
председател и почетен член проф. дфн Петър Ставрев.

Минерално-суровинна база на България
На 23 ноември 2018 г. в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи се състоя
Национална научно-техническа конференция „Минерално-суровинна база на България“
организирана от Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия. Дружеството
на геофизиците в България има честта да бъде съорганизатор на тази конференция, която по
своя характер и идея бе от особена важност за актуализиране и модернизиране на представите
за състоянието на минерално-суровинната база на страната. За новостите в търсенето,
проучването, добива, обогатяването и металургичната преработка на подземните богатства.

9-тата Национална конференция по геофизика
9-тата Национална конференция по геофизика се проведе на 30 11 2018 г., във Физическия
факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Организационният комитет на
конференцията с председател д-р Християн Цанков включи почетните председатели проф. дгн
Димчо Йосифов, проф. дфн Петър Ставрев и проф. дгн Стефан Шанов; научна комисия съставена
от проф. д-р Емил Ботев, д-р Валентина Протопопова, д-р Гергана Георгиева; организационнотехническа комисия в състав инж. Атанас Кисьов, д-р инж. Деница Борисова, д-р Соня
Димитрова и финансова комисия в състав: д-р Никола Кръстев и инж. Атанас Кисьов.
По време на конференцията бяха представени 24 научни доклада, обхващащи различни
области на геофизиката свързани със:









земния магнетизъм
дълбочинния строеж на Земята
сеизмологията
оценката на риска
комплексиране на геофизичните методи
дистанционни изследвания
гласиология
дори земетресения на Марс

Специално внимание бе обърнато на Геофизичните изследвания в карстови терени. Темата бе
представена като пленарен доклад от дългогодишния председател на ДГБ проф. Стефан Шанов.

Фигура 2. Обява към конференцията

3.2. Международно ниво
Участие в 9-тия Балкански геофизичен конгрес, 5-9 Ноември 2017, Турция, Анталия
Деветият конгрес на Балканската геофизична асоциация се състоя от 5 до 9 ноември 2017 г. в гр.
Анталия – Белек (Турция). От геофизичните сдружения, членове на Балканското геофизично
дружество, присъстваха представители на Дружеството на геофизиците в България, Гръцкия
геофизичен съюз, Румънското геофизично дружество, Асоциацията на унгарските геофизици и
Камaрата на инженер-геофизиците на Турция, както и представители от Албания и Сърбия. В
Международния надзорен комитет на 9-ия Балкански геофизичен конгрес бяха включени от
българска страна проф. Петър Ставрев и гл. ас. д-р Християн Цанков, а в Научния комитет – проф.
Бойко Рангелов. Председател на Организационния комитет беше проф. Емин Кандансайър от
Университета в Анкара. Както и на предишните конгреси на Балканската геофизична асоциация,
Дружеството на геофизиците в България бе представено от българските геофизици в този
пореден престижен форум на геофизичната наука, привличащ учени и специалисти не само от
балканските страни.

Фигура 3. Обща снимка на участниците в 9-ти Балкански геофизичен конгрес

Конгресът се проведе в залите на Xanadu Resort Hotel Белек, Анталия. Там се състоя и
церемонията за откриването на Конгреса. Докладите по време на 9-ия Конгрес на Балканската
геофизична асоциация бяха разпределени в 23 научни сесии, покриващи предварително
обявените тематичните направления от геофизичните изследвания, както следва:

























Въглищна и минна геофизика;
Морска геофизика;
Аерогеофизика;
Хидрогеофизика;
Търсене и проучване на нефт и газ;
Търсене и проучване на геотермални находища;
Търсене и проучване на рудни и въглищни залежи;
Геофизика в теренните проучвания;
Геофизика в строителството;
Плитка геофизика;
Геофизика в археологията;
Геофизика в селското стопанство;
Пасивна сеизмична томография;
Сеизмология и тектоника;
Анализ на сеизмичния риск;
Сеизмични геофизични методи;
Геофизични методи на потенциалните полета;
Електрични геофизични методи;
Електромагнитни геофизични методи;
Каротажни методи;
Радиометрични методи;
Дистанционни методи и ГИС;
Геофизично моделиране и инверсия.

Общо бяха представени 151 доклада – 104 устни и 47 постерни. Всеки от тях е оценен и допуснат
след рефериране от двама учени в областта на науките за Земята, посочени от Европейската
асоциация на геоучените и инженерите (EAGE). Разширените резюмета (практически
публикации от 4 стр. с фигури и литературна справка) са публикувани и са достъпни и чрез
специалната система на страниците на EAGE в Интернет. Авторите на докладите са учени и
специалисти от балканските геофизични дружества, както и от други страни – Азербайджан,
Алжир, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Канада, Китай, Косово,
Малайзия, Норвегия, Обединени Арабски Емирства /ОАЕ/, Русия, САЩ, Франция и Южна Корея.
Съответно броят на докладите по страни, подредени по азбучен ред, е както следва:
Азербайджан – 2, Албания – 2, Алжир – 8, България – 7, Германия – 1, Гърция – 4, Египет – 3,
Индия – 1, Индонезия – 2, Иран – 1, Ирландия – 1, Канада – 2, Китай – 8, Косово – 1, Малайзия –
1, Норвегия – 1, ОАЕ – 1, Румъния – 7, Русия – 4, САЩ – 1, Сърбия – 1, Турция – 84, Унгария – 2,
Франция – 4 и Южна Корея – 2.
Както и в предишните конгреси, имаше българско участие, но то бе представено значително поскромно спрямо предишните от Пети до Осми Конгрес. Представените доклади бяха
докладвани или представени като постери в 6 научни сесии: Търсене и проучване на нефт и газ
(1 бр.), Геофизика в археологията (1 бр.), Сеизмология и тектоника (1 бр.), Анализ на сеизмичния
риск (1 бр.), Електрични геофизични методи (1 бр.), Дистанционни методи и ГИС (2 бр.). Имената
на сесиите следваха обявените тематични направления и подтеми.
Успоредно с представянето на докладите се проведе и Техническа изложба, в която участваха
компании за търсене и проучване на нефт и газ и на минерални полезни изкопаеми,

производители на геофизична апаратура и компании за софтуерна поддръжка на геофизична
апаратура.
Традиционно в експозицията участваха и спонсориращите институции – Европейската
асоциация на геоучените и инженерите (EAGE) и Камaрата на инженер-геофизиците на Турция.
В последния ден на конгреса се организира обичайното заседание на Изпълнителния комитет
на Балканската геофизична асоциация. Общото заключение на участниците беше, че конгресът
е преминал при отлична организация и добри технически условия, за което заслуги има
ръководството на Камaрата на инженер-геофизиците на Турция. Флагът на Балканската
геофизична асоциация бе предаден на Дружеството на геофизиците в България.
Следващият, 10-ти, конгрес на Балканската геофизична асоциация ще се организира от
Дружеството на геофизиците в България през 2019 г. Председателството на Балканската
геофизична асоциация се поема от българска страна за периода до конгреса. Все още не е
определено конкретното място за неговото провеждане. Съгласно ротационния принцип за
организиране на конгресите на Балканската геофизична асоциация, през 2021 г. конгресът би
трябвало да се организира от Румънското геофизично дружество.

Организиране и посрещане на 10-ти Балкански геофизичен конгрес18 - 22 септември 2019,
к-с Албена, България
Обща информация за Конгреса на Балканското геофизично дружество
Балканското геофизично дружество (БГД) е създадено през 1993 г. от професионални
организации в сферата на геофизиката от Балканските държави. Целта на дружеството е да
рекламира и подкрепя развитието на геофизиката във всички нейни направления, както и да
насърчава комуникацията и обмена на знания между учени и професионалисти от държавите
членки.
Конгресът на Балканското геофизично дружество се провежда на всеки две години на
ротационен принцип в различна държава, членка на дружеството. През 2019 г домакин и
основен организатор на 10-тото юбилейно издание на Конгреса е Дружеството на геофизиците
бе България. Събитието се проведе в курорта Албена в периода 18-22 септември. През 2018
година се навърши още един юбилей, а именно 25 години от създаване на БГД, който също беше
отбелязан по време на Конгреса.
Кратка информация за 10-ти Конгрес на Балканското геофизично дружество
10-тия Конгрес на Балканското геофизично дружество протече според предварително
подготвената програма на събитието. В конгреса, съгласно подадените заявки и регистрации,
взеха участие 103 делегати от 15 държави от балканския регион, Европа и Азия /Австрия,
България, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Румъния, Северна Македония, Сърбия,
Тайланд, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Холандия и Южна Корея/.
Конгресът даде възможност за представяне на устни и постерни доклади, техническа изложба,
провеждане на срещи и дискусии, обмяна на опит и др.
В Конгреса взеха участие повече от 100 участници (учени, преподаватели, докторанти и
студенти, както и професионално заети в областта на геофизиката) основно, но не само, от

университети, научни организации и фирми от Балканските държави. На форума традиционно
бяха представени най-новите теоретични разработки и приложения в областта на геофизика.
Изнесени бяха 84 научни доклада като 64 от тях бяха подадени като разширени абстракти с
дължина от 2 до 4 страница, а останалите 20 като кратки резюмета. Абстрактите са рецензирани
от
двама
рецензенти
и
публикувани
в
електронен
вид
в
EarthDoc
(http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubedition=633). Тези 64 публикации са
реферирани и индексирани в Scopus и WoS.
Всички доклади заедно с работната програма бяха качени на флаш-памет включени в
делегатския комплект.
Темите на Конгреса включиха всички области на геофизиката като бяха избрани три специални
теми – Морска геофизика, Геофизика за културни и исторически обекти, Геофизика за
обществото.
За конгреса бе изграден специален сайт: www.bgs2019.org.

Фигура 4. Лого на 10-ти Балкански геофизичен конгрес

Покриването на разходите по организирането, подготовката и провеждането на 10-тия Конгрес
на Балканското геофизично дружество се реализира с помощта на такси за участие, спонсори,
изложители и финансова помощ от ФНИ на МОН за организиране на научни мероприятия.

Обзор на програмата на конгреса
На 18-ти септември, паралелно с отварянето на бюро за регистрацията на делегатите, започна
изграждането на постерната зона и изложбената площ.
В ранния следобед стартира полудневен семинар организиран от Организацията за цялостна
забрана на ядрени тестове (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization /CTBTO/) на тема
Международна мониторингова система и използването на данни за граждански и научни цели.
10-тия Конгрес на Балканското геофизично дружество бе открит в 18:00 приветствени слова
изказаха членове на организационния комитет на събитието, представители от други балкански
геофизични организации и представители от Европейската асоциация на геоизследователите и
инженерите (European Association of Geoscientists and Engineers /EAGE/).
След официалното откриване на конгреса и изложбената част последва доклад на тема Проект
за черноморска морска археология – нови открития в българските води, представен от
специално поканения от организаторите проф. Джъстин Дикс от Саутхамптънския университет,
Великобритания.
Програмата за деня завърши с кратък коктейл „Добре дошли“, където делегатите имаха
възможност да се срещнат, запознаят и разговарят.
На 19-ти септември Конгресът продължи по програма с устни доклади. Освен това бяха изнесени
и два пленарни доклада по специални теми от поканени за целта лектори. Първият доклад на
тема Динамична тектоника и карст бе представен от проф. Стефан Шанов от Геологическия
институт на БАН. Вторият доклад на тема Геофизика за обществото – хуманитарни експертни
проекти бе изнесен от проф. Снежана Коматина от Университета на Нови Сад, Сърбия –
президент на Асоциацията на геофизиците и природозащитниците на Сърбия.
В петък, 20-ти септември Конгресът продължи с планираните за деня устни доклади, а в късния
следобед бе открита и първата постерна сесия. За участниците в конгреса денят приключи със
специално организирана гала вечеря, където делегатите имаха възможност да се запознаят с
традиционната българска кухня, с българския фолклор и да поиграят хоро с професионални
танцьори.
На 21-ви септември след приключване на устните доклади и втората постерна сесия, настъпи
време за церемонията по закриването на 10-тия Конгрес на Балканското геофизично дружество.
След благодарствени думи от организаторите и от участници в събитието, председателството и
знамето на Балканското геофизично дружество бяха предадени тържествено на делегатите от
Румъния – следващата след Дружеството на Геофизиците в България професионална
организация, която по реда на ротационния принцип поема председателството над БГД.
Последният ден, 22-ри септември, бе отреден за научна експедиция по северното крайбрежие
на българското Черноморие.

3.3.

Студентска секция

В периода 2017 – 2019 г. секция взе активно участие в организацията на ежегодните полеви
геофизични лагери, които се проведоха в околностите на гр. Созопол и са финансирани от
фондацията на SEG и TGS:




Geophysics Field Camp “Sozopol 2017”,13th – 25th July 2017
Geophysics Field Camp “Sozopol 2018”, 22nd July – 1th August 2018
Geophysics Field Camp “Sozopol 2019”, 8th – 19th July 2019

В полевите лагери участваха студенти от различни образователни институции като МГУ „Св.
Иван Рилски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, докторанти от различни
институти към БАН. През 2018 г. към полевият лагер се включиха и студенти по геофизика от
Букурещкия университет и Университета на гр. Яш в Румъния.
През 2019 г. представители на студентската секция взеха активно участие в организацията и
дейностите свързани с практическо обучение на тема „3D моделиране на геоложките пластове
на коритото на р. Камчия“, финансирано от Total и състояло се в периода 18 – 25 май 2019 г. в
района на устието Камчия, к-с „Романтика“.
Две поредни години – 2018 и 2019 г. студенти от секцията участваха в проекти на СУ (2018 г.) и
МГУ (2019 г.), имащи за цел прилагане на геофизичните методи за изследване на
целогодишните снежни преспи в България.
В резултат на дейностите на студентската секция бяха изготвени и представени десет постерни
и устни доклада, които са изнесени от членове на секцията на различни научни форуми в
страната и чужбина.

4.

Препоръки за бъдещата дейност

Припомняме, че тази година се навършват 30 г. от създаването на Дружеството на геофизиците
в България, което е повод да се помисли в посока подобаващото отбелязване на този юбилей.
Освен това, следващата поред национална конференция, която предстои да бъде организирана
от новия Управителен съвет е също юбилейна – 10-та. Тези два факта са чудесна предпоставка
за съвместното им отбелязване, но предвид напредналото време от годината и променливата
обстановка, би било изключително трудно организирането и осъществяването на подобно
събитие до края на годината.
Пред новия Управителен съвет стои и въпросът за подготовката и организирането на участието
на българските геофизици в следващия 11-ти Балкански геофизичен конгрес. Домакин и
организатор на събитието е Румънското общество на приложните геофизици (Romanian Society
of Applied Geophysics). Според настоящата информация Конгресът ще бъде проведен в периода
10-ти – 14-ти октомври 2021 в Букурещ, Румъния.
Интернет страницата, както и фейсбук страницата на ДГБ трябва да се поддържат и
актуализират, тъй като те са основна част от визията на ДГБ и представляват най-бързата и
достъпна връзка между дружеството, неговите членове и останалия свят. Тази дейност не
изисква много средства, но има осезаем национален и международен ефект.
Други подходящи идеи за реализиране от новия УС са:


нюзлетер с информация за предстоящи конкурси за проекти и научни събития в областта
на науките за Земята



подстраница с информация за отворените позиции, докторантури и постдокторантури в
областта на геофизиката.

Управителният съвет на Дружеството на геофизиците в България предлага на вниманието на
Общото събрание настоящия Отчет за обсъждане и анализ и за препоръки за бъдещата дейност
на Дружеството.

От името на УС на ДГБ

Председател на УС на ДГБ:
Християн Цанков

