ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
на Управителния съвет на Българското геологическо дружество
за дейността в периода 10.12.2013 г. – 10. 12. 2015 г.
Увод
Двугодишният мандат на Управителния съвет протече в трудни за
геологопроучвателния отрасъл условия без национални инициативи и проекти в областта
на геологопроучвателното дело. Важни събития в областта на геологията бяха
провеждането на юбилейния 20-ти конгрес на КБГА в столицата на Албания Тирана и
Националните научни конференции с международно участие „Геонауки 2014“ и
„Геонауки 2015“, последната от които съвпада с 90 годишния юбилей на Българското
геологическо дружество.
Дружеството продължи да развива добрите си взаимоотношения с Висшите учебни
заведения – Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Минно-геоложкия
университет „Св. Иван Рилски“, както и с Геологическия институт на БАН „Страшимир
Димитров“, Института по минералогия и кристалография „Иван Костов“, Националния
музей „Земята и хората“. Поддържаме и традиционно добрите си отношения с
Българската Минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело, геология
и металургия и минно-добивните предприятия, които са сред нашите основни спонсори.
Нашата активна съвместна дейност позволи да запазим възходящата тенденция от
последните години за утвърждаване на Дружеството като организация, обединяваща
усилията на българските специалисти в областта на науките за Земята.

Организационно състояние
Настоящият отчетен доклад обхваща двегодишния мандат между 10.12.2013 г. и
10.12.2015 г. на УС на БГД съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на дружеството.
През периода 2014 – 2015 г. дружеството запази числения си състав и понастоящем
нашите членове са 346. Това стана благодарение на новоприетите студенти, докторанти и
колеги, работещи в различни фирми, както и пенсионирани геолози. Основните центрове,
включващи наши колеги – членове на БГД, продължават да бъдат традиционните
ведомства, в които се осъществява геоложка дейност и обучение – университетите,
институтите на БАН, Националният музей „Земята и хората“, както и по-големите миннодобивни и геологопроучвателни фирми. В повечето структурни подразделения има
неформални отговорници на местно ниво, които осъществяват връзката с Управителния
съвет на дружеството, събират членски внос и разпространяват необходимата информация
от и за съответните подразделения. Списъкът с редовните членове на БГД се поддържа
актуален на интернет страницата на БГД. Скоро беше качен и списък на почетните
членове, където е отбелязано, че пръв е номиниран с това звания Стефан Бончев през 1940
г.
През отчетния период са проведени 8 заседания на Управителния съвет, на които са
обсъждани актуални въпроси, свързани с дейността на Дружеството и са взимани решения
за провеждане на различни мероприятия. На едно от своите заседания УС на БГД
подкрепи идеята за организиране на конгреса на Карпатобалканската асоциация в
България, но само след внимателно предварително проучване на финансовите
ангажименти на евентуалните спонсори.
БГД е колективен член на редица професионални сдружения: НТС по Минно дело,
геология и металургия, Българската минно-геоложка камара, Дружеството за защита на
природата, Американската асоциация на петролните геолози, Европейската асоциация на
геоучените и инженерите (EAGЕ) и Европейската асоциация на геоложките дружества
(AEGS). Подържат се активни контакти със сродни геоложки дружества от съседните
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страни и с Европейската федерация на геолозите. От ноември 2011 Дружеството е със
статут на „наблюдател“ в Европейската федерация на геолозите.

Дейности
Пререгистрация на дружеството
В началото на отчетния период бе извършена пререгистрация на Управителния
съвет на Дружеството съгласно изискванията на чл. 6 и чл. 18 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел, като по съответния ред бяха издадени необходимите документи за
легално функциониране на дружеството с Решение на Софийски градски съд № 10 от
20.01. 2014 г.
Поддържане и развитие на сайта
Интернет страницата на Дружеството се поддържа регулярно с текуща информация
за минали, текущи и предстоящи събития. На него може да се намери информация,
касаеща организационни въпроси (структура и устав на дружеството), връзки със сродни
дружества и институции, рекламни материали на наши спонсори, информация за
проведени геоложки екскурзии, чествания, научни срещи, семинари, линкове към
актуални събития и други. Част от материалите са поместени освен на български и на
английски език, което го прави достъпен и за колеги от чужбина.
За интереса към дейностите провеждани от БГД свидетелстват данните от брояча
на интернет страницата. Основните посещения в страницата на Дружеството са от Европа
– 96% и от Северна Америка 3.9%. Годишното посещение през 2014 г. е 4100 броя, а през
2015 г. е 4400, което е с 11% повече от предишния отчетен период, което свидетелства за
интереса към информацията предоставяна на сайта.
В отчетния период, продължи работата по дигитализиране на книжките на
Списанието на БГД и понастоящем на страницата на Дружеството могат да се намерят
всички броеве на Списанието от 1980 година досега. Освен списанието на БГД на
страницата са налични и всички сборници от Годишните научни конференции
„Геонауки“. Изминалите години затвърдиха тенденцията показваща, че свободният достъп
до тези сборници и Списанието в интернет пространството, допринася за цитирането на
статии в тях у нас и в чужбина.
През 2014 г. по искане на Европейската асоциация за опазване на геоложкото
наследство ProGEO бе предоставена информация за български геоложки феномени, която
е поместена на фейсбук-страницата на организацията. Така на адреса на фейсбук
страницата на ProGEO вече можете да намерите снимки с кратка информация за Пирин,
Рила, Искърския пролом, границата Креда-Терциер, Ритлите, Вратцата, Божиите очи в
Проходна, Божия мост при Лиляче, Вкаменената сватба при Кърджали, Българитите,
Чудните мостове, Буйновското ждрело, Мелнишките пирамиди, Побитите камъни и
Белоградчишките скали.
Провеждане на геоложки екскурзии
През периода продължи добрата традиция за организиране на Годишни геоложки
екскурзии до интересни обекти, като бяха проведени 2 екскурзии – съответно през 2014 и
2015 г.
Годишната екскурзия за 2014 г. бе на 21 и 22 юни с маршрут София-СанданскиМелник и обратно, с акцент върху природния феномен „Мелнишки пирамиди“ и топлите
минерални източници в местността „Рупите“. В нея взеха участие 52 души, повечето
професионални геолози от различни поколения, докторанти, студенти и ученици.
Желаещите бяха много, а местата в автобуса бяха запълнени за няколко дни. Големият
интерес към мероприятието показа, че българската геоложка общност подържа
романтичния дух на първите български геолози, които едновременно с пионерския си
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принос към младата българска геология, са привличали вниманието на обществото и към
естетическите достойнства на геоложките феномени на България.
През първия ден бяха посетени свлачището в кв. Ораново на гр. Симитли с лектор
Пламен Иванов и разкритието на Малешевския метаморфен комплекс при с. Рибник с
лектор Иван Загорчев. Следващата точка бе в местността Рупите край гр. Петрич с
лектори Алексей Бендерев, Александра Харковска и Надя Огнянова.
Следващият ден бе посветен изцяло на Мелнишките пирамиди с информация на
Иван Загорчев за геоложкия строеж на района, къснонеогенската еволюция на Санданския
грабен и процесите, довели до образуването на пирамиди. Разходката сред Мелнишките
пирамиди започна по пътека от Роженския манастир и завърши в гр. Мелник. На връщане
в началото на Кресненското дефиле Филип Мачев ни запозна с петрологията на
Севернопиринския или Даутово-Кресненски плутон.
През 2015 г. екскурзията се проведе по маршрут София – Сандански – Серес –
София. Основната цел на екскурзията на гръцка територия бе пещерата „Алистрати“ сред
протерозойските Добростански мрамори. Радослав Наков и Филип Мачев поднесоха
информация за геоложкия строеж на района. На връщане бе посетен манастирът „Св.
Йоан Предтеча“ разположен в живописна местност над град Серес. Вторият ден беше
посветен на посещение на Стобските пирамиди и разходка по екопътеката сред тях.
Във връзка с направеното предложение от група колеги от Софийския университет
на миналото Общото събрание (2014 г.) за промяна на времето за провеждане на
Геоложката екскурзия, дадохме по-широка гласност на това предложение чрез качването
му на сайта на БГД, на за съжаление дискусия не се състоя, поради липса на други
изказани мнения.
Международни екскурзии
През 2014 г. Българското геологическо дружество организира международна
геоложка екскурзия, посветена на ХХ конгрес на Карпато-Балканската геоложка
асоциация, който се състоя от 22 до 26 септември в гр. Тирана, Албания. В екскурзията се
включиха 52 участници, сред които имаше както изтъкнати български геолози и така и
млади представители на гилдията. Много от участниците в екскурзията представиха
доклади на конгреса. Големият интерес към екскурзията провокира ръководството да я
превърне в ежегодна.
Конгресът се състоя в конферентните зали на „Тирана Хотел Интернационал“ в
центъра на албанската столица. Проведена бе среща с извънредния и пълномощен
посланик на Република България в Албания н. пр. Димитър Арнаудов, който заяви, че
Министърът на енергетиката 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 суровинната база.
По време на конгреса Председателят на Българското геологическо дружество
осъществи 3 срещи с Председателя на Организационния комитет на 20-я конгрес на КБГА
проф. Ариан Бекираи, който е и заместник-директор на Албанската геоложка служба. На
тези срещи бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между геоложките общности
на двете страни и разработване на съвместни проекти. Предвид новопридобития статут на
Албания като кандидат-член на Европейския съюз, бяха констатирани големите
перспективи за сътрудничество в областта на геоложките проучвания и разработване на
съвместни проекти по предприсъединителните европейски фондове от страна на Албания
като кандидат-член и България като член на Европейския съюз. Засега тези връзки
продължават на ниво Българска геоложка служба – Албанска геоложка служба с
обсъждане на конкретни идеи за съвместна работа.
Паралелно с работата на конгреса бяха посетени градовете Дуръс и Шкодра. В гр.
Дуръс разгледахме римския амфитеатър и Адриатическото крайбрежие. При посещението
на северния албански град разположен на Шкодренското езеро, Стефан Шанов поднесе
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интересна информация за историята, културата и обичаите на страната. Посетена бе
средновековната Шкодренска крепост Розафа, разположена върху горнотриаски
доломитизирани варовици източно от отточния канал на Шкодренското езеро към р.
Дрина, както и Шкодренското езеро. На връщане към България посетихме град Охрид и
Самуиловата крепост.
През 2015 г. международната геоложка екскурзия бе проведена в Геопарка на
Динозаврите в Румъния между 19 и 22 септември. Тя бе осъществена след любезната
покана на директора на Геопарка, нашият колега от Букурещкия университет Александру
Андрашану. Независимо че тази година нямаше формален повод като конгреса на КБГА в
Албания, интересът бе още по-голям и местата бяха запълнени буквално няколко дни след
обявата на сайта на дружеството. В нея участваха 50 души – преподаватели, студенти,
работодатели и пенсионирани геолози от различни български институции: МГУ „Св. Иван
Рилски“, СУ „Св. Климент Охридски“, Геологическия институт на БАН „Страшимир
Димитров“, Националния музей „Земята и хората“, Министерство на енергетиката,
бившето ДСО „Редки метали“, както и представители на частни предприятия.
Престоят ни в Румъния бе в кокетния хотел Фердинанд. Нашите домакини Алекс
Андрашану, Щефан Василе и Роксана Пирнеа от Букурещкия университет бяха любезни
да ни покажат посетителските центрове и интересните разкрития на територията на
Геопарка, който е част от Европейската и Световната мрежа на ЮНЕСКО. Найинтересният екземпляр от динозаврите в геопарка е уникалният ендемит, динозавърджудже Balaur bondoc.
В посетителския център в с. Санпетра се пазят вкаменени гнезда с яйца от
хатцекския динозавър Telmatosaurus transylvanicus. Тук са изложени макети на динозаври
в естествена големина, най-големият от които е изработен в Канада и транспортиран с
кораб до Холандия и оттам до Румъния. Снимката ни пред макета на големия тревопасен
динозавър се появи в няколко румънски вестника. Голямо впечатление ни направи и найстарата църква в Румъния със стенописи от 8–9 век на черковнославянски език.
На другия ден посетихме столицата на окръг Хунедоара – гр. Дева, емблематичен
за България трансилвански град с многобройна българска колония през 18-ти век, поради
което официално е наричан „българския град“. Българското население тук получава
кралски привилегии от Австрийския двор – разрешение за установяване на територията и
собственост върху земята. В града е имало францискански манастир, известен като
„Българския манастир“. Тук посетихме хълма Цитаделата, върху който е разположена
средновековната крепост „Цитаделата“. Той е изграден от горнокредни вулканити и е
защитен природен резерват с редки растителни видове и присъствието на отровната змия
Vipera ammodites известна у нас като усойница. До него е Музеят на даките и
националният спортен колеж “Cetatea” с няколко олимпийски шампионки, сред които и
Надя Команечи.
На връщане към България посетихме уникалното хидротехническо съоръжение
„Железни врата“. В Турну Северин бяхме посрещнати от нашите приятели инж. Кристеа
Джиджи и инж. Даскалу Стефан от Геопарк „Мехединско плато“, които ни разведоха из
красиви местности в Южните Карпати. Краткият ни престой в този геопарк с невероятна
природна красота и близост до България, е предизвикателство за една по-продължителна
визита.
Отличните впечатления от съседна Румъния ни накараха да осмислим колко се
отдалечихме през последните години от най-близките ни съседи, и колко близо сме
всъщност въпреки културните и езикови различия. Топлото посрещане на нашите
домакини ни накара да се почувстваме като у дома си. Широкият обществен отзвук на
посещението ни, отразено в над 10 репортажа в различни румънски медии, показа и
голямото значение на нашата визита за румънските ни домакини. Няма по-добър залог за
бъдещо плодотворно сътрудничество между нашите геоложки общности от
преоткриването на добросъседските отношения. Надяваме се, че проведената геоложка
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екскурзия ще допринесе за задълбочаването на професионалните
осъществяването на съвместни проекти с нашите съседи отвъд Дунава.

връзки

и

Провеждане на научни конференции
През последните 2 години бяха организирани и проведени две годишни научни
конференции „Геонауки 2014“ и „Геонауки 2015“. Тези конференции се утвърждават все
по-успешно като важно събитие в областта на геологията, на което се срещат и обменят
мнения и опит колеги от различни поколения и организации. Това е един форум за
професионална изява, дискусии и среща на всички колеги от гилдията. Традиционно
съорганизатори на мероприятието са ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“, със
съдействието на НМ „Земята и хората“ и НТС по МДГМ.
Национална научна конференция с международно участие „Геонауки 2014“, се
проведе на 10-11 декември 2014 г. в Аулата на Софийския университет. На нея бяха
изнесени 53 доклада, от които 23 устни и 30 постерни. Конференцията беше посветена на
160 години от рождението на Георги Златарски и на 110 години от рождението на Георги
Златарски.
Юбилейна национална конференция с международно участие „Геонауки 2015“,
се посвещава на 90 години от създаването на Българското геологическо дружество. В
програмата ѝ участват 64 доклада, 26 от които устни и 42 постерни.
Съвместна работа със сродни организации
През отчетния период дружеството поддържаше активни контакти с
традиционните си партньори, като редица инициативи бяха осъществени съвместно с тях,
като например научните конференции „Геонауки 2014“ и юбилейна „Геонауки 2015“ се
реализират съвместно с ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и със съдействието на НМ
„Земята и хората“ и НТС по МДГМ.
През 2014 г. БГД беше съорганизатор на проведената от НТС по минно дело и
геология кръгла маса „Перспективи на уранодобива в България“.
Съвместно с Руският културно-информационен център в България проф. Платон
Чумаченко представи доклад на научната конференция „Геонауки 2014“, посветен на
българските геолози от руски произход, а доц. Филип Мачев представи доклад за
дейността на първия български геолог проф. Георги Златарски, по случай 160 годишнина
от неговото рождение. На тази конференция бе дадена възможност да бъдат представени
на български език и доклади вече изнесени на 20-я конгрес на КБГА.
През периода се подържаха и традиционно добрите контакти с Българската минногеоложка камара. Представители на БГД участваха редовно в Годишните срещи на
фирмите и компаниите, членуващи в сектор „Геология“ на БМГК, на които се извършва
полезна размяна на мнения и информации за състоянието на отрасъла в страната.
Депозирано бе становище на Председателя на дружеството пред МИЕТ относно
разработената Национална стратегия за развитие на минната индустрия, с конкретни
предложения за инициативи и мероприятия в областта на геологията.
Продължават и добрите връзки с НМ „Земята и хората“, където за поредна година
се организира „Коледната вечер на геолога“. Неведнъж Музеят е предоставял възможност
за провеждане на различни наши инициативи, научни конференции, срещи и изложби.
Миналогодишната изложба, посветена на кандидатурата на Белоградчишките скали в
Световната мрежа от геопаркове на ЮНЕСКО, бе открита от Председателя на 42-то
Народно събрание г-н Михаил Миков. На утрешната вечер на геолога в Музея ще спазим
традицията за показване на наши геоложки забележителности. Този път във фокуса на
нашето изложение са Побитите камъни.
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Списание на БГД, библиотека и книгообмен
Още в началото на отчетния период – през януари 2014 г., беше преодоляно
закъснението в издаването на Списанието и книжката за 2012 г. бе издадена още в
началото на годината, а веднага след това бе издадена и книжката за 2013 г. Това се отрази
моментално на постъпващия брой статии и за първи път от 17 години насам (от 1998 г.)
през 2015 година Списанието на БГД излиза в две книжки. Така, заедно с издавания за
конференцията Сборник от научни съобщения беше възстановен обемът от 3 книжки за 1
година.
През този период Списанието на БГД премина на “on-line” представяне на
интернет-страницата на постъпилите статии веднага, щом бъдат подготвени за печат,
което позволява по-бързото ползване на публикуваните статии, съответно тяхното
цитиране и привлича повече чуждестранни автори да публикуват на страниците на
Списанието. Това изискваше много усилия от страна на редколегията, както и тясно
сътрудничество с авторите. Главният редактор Йоцо Янев и редакционната колегия
положиха много усилия за проучване на изискванията за придобиване на импакт фактор.
Във връзка с това преминахме към международната практика за цитиране на литературата
само на латиница, което е първата крачка в тази насока. Ако усилията продължат със
същите темпове, съвсем скоро нашето Списание ще се нареди там, където му е мястото –
сред списанията с импакт фактор.
Съгласно закона за печатните издания, книжки от Списанието на БГД и от
сборниците „Геонауки“ се предоставят на Народната библиотека „Кирил и Методий“ и на
библиотеките на двата университета. Предоставят се книжки и на Централна библиотека
на БАН, която ги разпространява в институтите на академията, а също ги включва в
международния книгообмен.
Финанси
Във финансово отношение изминалият отчетен период може да бъде оценен като
положителен.
Управителният съвет на БГД продължи да полага усилия за запазване на
възприетата през предходните мандати правило за положителен финансов баланс в края
на всяка календарна година.
Приходите по години и за целия период в лева са отразени в Таблица 1. През
настоящият отчетен период, както и в предишните основната част от приходите е
осигурена от спонсорство. Членският внос и таксите за участие в годишната научна
конференция „Геонауки“, са абсолютно недостатъчни като приход, който да гарантира
дейността на Дружеството, а приходите от продажба на печатни издания са символични
на фона на общия бюджет.
Като цяло таксите за участие в мероприятията на Дружеството (конференция
„Геонауки“ и годишна екскурзия) са по-ниски от реалните разходи. В това отношение УС
както и досега се е стремял да намира един разумен баланс.
Подобно е разпределението на приходите и за 2015 г., независимо, че финасово тя
все още не приключила. През изминалия период наличието на по-сериозно спонсориране
осигури положителен баланс за двете години отделно и като цяло за периода, което прави
възможно пълноценното съществуване на Дружеството (таблица 1).
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Таблица 1.
ПРИХОДИ ПО ЛЕВОВАТА
РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
1. Членски внос
2 Абонамент Сп. БГД
3 Продажба Сп. БГД
4 Продажба сб. резюмета от научни конференции
5 Годишна геоложка екскурзия
6 Такса участие в научна конференция
7 Спонсорство
8 МОНМ
9 Банкови лихви
Общо приходи
№

2014

2015

2047

1400

205

243

2115.0
1295
3000
5500
189.50
14351.5

1935
1980
8600.
0.0
120.96
14278.96

2014

2015

4969
70.40
470.16
200
2992
100.13

5969.6
204.32
479.98
100
2509.42
114.40

4800
218.08
188.23
14008

3600
304
27.01
13308.739

Таблица 2.
РАЗХОДИ ПО ЛЕВОВАТА
РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
1 Издаване на Сп. БГД
2 Сайт
3 Данъци и осигуровки
4 Консултантски и правни услуги
5 Годишна геоложка екскурзия
6 Командировъчни
Организиране на научна конференция и коледна
7 вечер
8 Канцеларски и пощенски разходи
9 Финансови разходи
Общо разходи
№

Таблица 3.
Наличност в левовата разплащателна сметка към

05.12.2013
Наличност в левовата разплащателна сметка към

03.12.2015
Таблица 4.
Наличност общо в левовата сметка (разплащателна и
срочни депозити) и каса към 05.12.2013
Наличност общо в левовата сметка (разплащателна и
срочни депозити) и каса към 03.12.2015

13545.87 лв.
14864.25 лв.

27050.31 лв.
28674.84 лв.

Членският внос продължава да е в размер на 10.00 лв. за работещи членове при
запазване на 5.00 лв. за докторанти, студенти и пенсионери, съгласно взетото решение на
Управителния съвет от 2010 година. Членският внос се събира сравнително редовно,
което се дължи на местните отговорници и основно на активността на касиера на
Дружеството. Независимо, че членският внос не осигурява достатъчно средства, на
настоящия етап УС не смята за целесъобразно неговото увеличаване.
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И през този мандат основният дял от разходите (таблица 2) се пада на
организирането на годишните научни конференции „Геонауки“, както и на издаването на
Списание на БГД и сборника с научни съобщения „Геонауки“. През изминалия период за
издаването на Списанието бяха осигурени средства и по проект с фонд Научни
изследвания.
Запазен е относително ниският размер на разходите за консултантски и правни
услуги, данъци и осигуровки.
По време на мандатния период бе направено всичко възможно, за да се запази
добрата финансова дисциплина и да се осигури протичането на нормален организационен
живот и през следващия мандат. Наличната левова сметка на БГД в края на мандатния
период е + 1600.00 лв. Това е финансовият баланс към настоящия момент. Предстоят
плащанията за Конференцията „Геонауки 2015“ и издаването на втората книжка на
Списанието на БГД за 2015 г., но предстоят и преводи на средства по спонсорските
договори, след които със сигурност положителният баланс ще нарасне.
Валутната сметка на дружеството в щатски долари през мандатния период не е
използвана, и по счетоводни съображения е прехвърлена към разплащателната сметка в
лева.
Пълноценното съществуване на Дружеството е възможно единствено благодарение
на дарителската дейност на фирми от геолого-проучвателния и добивния сектор.
Управителният съвет изказва своята благодарност на фирмите подпомогнали финансово
Българското геологическо дружество през последните две години, а именно: Тотал Е&P
България, Огняново К АД, PanAlytical, Дънди прешъс; Болкан Минерал енд Майнинг;
Евромакс сървисиз, Асарел-Медет АД и др..
Заключение
Обобщавайки извършената работа през отчетния двугодишен период, може да се
отбележи, че БГД успешно изпълнява ролята си на обществена организация, обединяваща
усилията на голяма част от българските геолози, работещи в основните институции и
фирми в областта на геологията в страната и чужбина.
В членската маса на дружеството се вливат все повече млади колеги, разширява се
и обхвата на институциите, в които работят нашите нови членове. Нараства активната
роля на младата генерация в дружеството, не само с участие в научните форуми, но и при
реализиране на цялостния организационен живот.
На добро ниво преминават традиционните събития от годишната програма на
дружеството, като организиране на научната конференция Геонауки, вътрешните и
международни геоложки екскурзии, Коледните вечери, и др. Ежегодната научна сесия
„Геонауки“ се утвърди като авторитетен научен форум по време, на който се дава
възможност за изява на наши млади колеги, като най-добре представилите се от тях се
поощряват с грамоти.
Списанието на БГД излиза редовно и вече в нов електронен формат. Полагат се
усилия за придобиване на импакт фактор, което може да стане в близките 2-3 години.
Особено голяма крачка бе направена в посока на стабилизиране на Списанието, което вече
излиза в електронен вариант, преди издаването на книжното тяло. Успешно продължава
работата по дигитализиране на издадените в миналото броеве, интернет страницата на
дружеството се поддържа на високо ниво и се обновява периодично с актуална
информация.
В условията на икономическа и финансова криза, дружеството запази своята
финансова стабилност, благодарение на разумно планиране на разходите, което в никакъв
случай не е за сметка на качеството на провежданите мероприятия.
Независимо от финансовите затруднения, БГД успя да съхрани положителните
тенденции в развитието си, а през изминалия мандат разшири своята дейност на
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територията на съседните страни чрез осъществяване на международни професионални
контакти.
Управителния съвет на Дружеството благодари на всички свои членове, които с
дейността си допринесоха за реализиране на разнообразните инициативи, осъществени
през последните две години и се надява, че с общи усилия и в следващия период
Дружеството ще продължи да се развива във възходяща линия, запазвайки всички добри
традиции от миналите години и генерирайки нови и полезни за всички нас и нашето
общество дейности в областта на науките за Земята.
Благодарим за вниманието и оказаното ни доверие!
Управителен съвет на БГД

9

