РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Уважаеми членове на Българското геологическо дружество,
Уважаеми гости,
Уважаеми дами и господа,
Имам удоволствието да поздравя всички присъстващи и цялата геоложка
общност в страната с юбилейната 80 годишнина от създаването на Българското
геологическо дружество.
Всеки празник и честване на кръгли годишнини дават възможност да се
направи оценка на изминатия път и да се набележат задачите, които предстои да
се решават. Настоящата 80 годишнина на Българското геологическо дружество
е отличен повод за такава равносметка на Българската геология.
Рождената дата на Българското геологическо дружество е 25 ти февруари
1925 г., когато то е учредено и юридически узаконено. Дружеството е основано
45 години след рождената дата на Българската геология - 1-ви юни 1880 година,
когато Георги Златарски е назначен като първи геолог-минералог на държавна
служба в Царство България. През това време се полагат основите на
законодателството в областта на геологията и минното дело и се поставя
началото на организирани и целенасочени дейности по търсене, проучване и
добив на подземни богатства - каменни въглища, медни, манганови, оловно цинкови и железни руди, кварц-каолинови суровини и др. Създават се
български и смесени минно-добивни дружества от нов тип като Държавни мини
„Перник”, Мини „Пожарево”, Акционерните дружества „Плакалница”,
„Гранитоид”, „Каолин”, „Родопски метал”, „Ерц”, „Луда Яна”, „Добромирци”,
мина „Злата” и др., които изместват остарелите минно-преработващи
производства от периода преди Освобождението.
Едновременно с промените в държавното устройство и развитието на
минния отрасъл, през този период от нашата история се бележи значителен
напредък в областта на Българската геология, която приема и доразвива
основните положения и принципи в геологията на Балканите, поставени от Ами
Буе, Франц Тула, Огюст Викенел и др.
През изтеклите от тогава насам осем десетилетия, редица наши учени
остават ярка диря в историята на Българската и световна геология - това са
известните на всички нас академик Георги Златарски, академик Еким Бончев,
академик Страшимир Димитров, академик Иван Костов, професор Никола
Пушкаров, професор Лазар Ванков, професор Георги Бончев, професор Стефан
Бончев и много други.
Маркирайки накратко основните факти от миналото, ще си позволя да
посоча само някои от по-важните бъдещи задачи в областта на геологията и
геоложките изследвания, а именно:
- Като редовен член на Европейската геоложка служба, Р. България следва да
продължи и задълбочи своето участие в разработването на международни
проекти в областта на геологията и геоекологията;
- Ще продължи Българското участие в цялостното изучаване на ледения
континент Антарктика;
- Ще продължат започнатите законодателни и административни реформи в

областта на геологията и подземните богатства, с крайна цел - единен държавен
орган за управлението им и оптимизиране на практиките в областта на
геологията;
- Ще продължава изпълнението на утвърдената „Стратегия за развитието на
геолого-проучвателната дейност и опазването на земните недра до 2010 година
и в перспектива” и на произтичащите от нея конкретни задачи, като: регионални
геоложки изследвания и геоложко картиране в М 1:50 000, геохимични
изследвания, разработване на специализирани информационни системи, оценка
на перспективите за откриване на подземни богатства, геоеколожки
изследвания, опазване на геоложкото наследство и др.
Тук е мястото да посоча, че с въвеждането на програмното бюджетиране,
в бюджета на Министерството на околната среда и водите в областта на
подземните богатства и геологията са утвърдени две самостоятелни програми:
Програма 1 – „Осигуряване на информация за геологията и суровинния
потенциал на страната”; и
Програма 2 – „Управление на търсенето, проучването и добива на подземни
богатства, опазване на земните недра и почвите”.
Двете програми обхващат всички бюджетно финансирани задачи в
областта на геоложките изследвания, както и задачите, произтичащи от
функционалните задължения на министерството по осъществяването на
държавния надзор, координацията и контрола върху спазването на проектите за
търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на
проектите за консервация, техническа ликвидация, рекултивация и мониторинг
на околната среда в района на геологопроучвателните и минно-добивните
обекти.
Главните цели при осъществяването на посочените дейности са
постигането на по-добро геоложко познаване на страната, разумно и
рационално използване на подземните богатства, опазване на земните недра и
почвите, оценка на геоложките опасности и рискове и осигуряване, на
необходимата информация за нуждите на икономиката и на населението.
В заключение, като министър на околната среда и водите искам да Ви
уверя, че екипът на повереното ми Министерство работи и ще работи
всеотдайно и напълно професионално за осъществяването на основните
приоритети и задачи в областта на геологията и на подземните богатства.
Пожелавам на всички членове на Българското геологическо дружество и
на всички геолози в Р. България, много здраве, професионални успехи в
ежедневието, добро настроение и прекрасни спомени от празника!
Джевдет Чакъров
Министър на околната среда и водите

