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П Р О Т О К О Л 

от Общо събрание на БГД 

проведено на 10.12.2015 г. 

 
Днес, 10.12.2015 г. от 8.30 ч. в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. София се 

проведе Общо събрание на Българското геологическо дружество (БГД). Събранието беше 

открито от Председателя Димитър Синьовски. Поради липса на кворум, на основание чл. 27 

от ЗЮЛНЦ, събранието не започна в 8.30 ч., както беше обявено в Поканата, публикувана в 

интернет страницата на БГД www.bgd.bg и поставена на мястото за обявления на адрес: гр. 

София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 24, Геологически институт – БАН (в съответствие с 

Устава на БГД, гл. ІІІ, чл. 14, ал. 3). 

При спадащ кворум, в 9.30 ч. регистрираните делегати са 63 (при 344 члена) и въз 

основа на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на БГД, събранието е легитимно и може да взима 

решения. 

Димитър Синьовски, настоящ Председател на БГД, предложи и ЕДИНОДУШНО с 

открито гласуване беше избран за председател на Общото събрание ФИЛИП МАЧЕВ, а за 

секретар – ЗЛАТКА МИЛАКОВСКА. 

Филип Мачев предложи събранието да протече при обявения в публикуваната 

Покана дневен ред. 

 

Дневен ред: 

1. Отчет на Управителния съвет; 

2. Отчет на Контролния съвет; 

3. Избор на Председател, Управителен съвет, Контролен съвет и Главен редактор на 

списание на БГД; 

4. Приемане на бюджет на дружеството за 2016 и 2017 г.; 

5. Разни. 

По предложение на Председателя на ОС беше почетена паметта на починалите през 

последната година колеги: Живко Иванов, Мария Вергилова, Янаки Тенчов, Андрей Андреев 

и Райна Богданова. 

 

Филип Мачев: За правилното протичане на събранието и във връзка с дневния ред 

трябва да бъдат избрани членове на: 1) МАНДАТНАТА КОМИСИЯ, 2) КОМИСИЯТА ПО 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ; 3) КОМИСИЯТА ПО ПРОЕКТО-РЕШЕНИЯТА; 

За председател на Мандатната комисия предлагам Руслан Костов, а за членове 

Петя Иванова и Димитър Стоянов. Други предложения? Няма. Който е съгласен с така 

предложения състав, моля да гласува! 

 

Събранието единодушно РЕШИ: 

Избира Мандатна комисия в състав: 

1. Руслан Костов – председател 

2. Петя Иванова – член 

3. Димитър Стоянов – член 

 

Филип Мачев: За председател на Комисията по провеждане на изборите за нов 

Управителен съвет, Контролен съвет и Главен редактор на списанието на БГД предлагам 

Борис Вълчев, а за нейни членове Милена Георгиева и Яна Цветанова. Други предложения? 

Няма. Който е съгласен с така предложения състав, моля да гласува! 
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Събранието единодушно РЕШИ: 

 

Избира Комисия по провеждане на изборите в състав: 

1. Борис Вълчев – председател 

2. Милена Георгиева – член 

3. Яна Цветанова – член 

 

Филип Мачев: За председател на Комисията по проекторешенията предлагам 

Светла Енчева, а за нейни членове Христо Димитров и Петьо Филипов. Други предложения? 

Няма. Който е съгласен с така предложения състав, моля да гласува! 

 

Събранието единодушно РЕШИ: 

 

Избира Комисия по проекторешенията в състав: 

1.Светла Енчева – председател 

2. Христо Димитров – член 

3. Петьо Филипов – член 

 

Председателят упълномощава Мандатната комисия да провери присъстващите 

членове на БГД и да изготви доклад за наличието на кворум съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и 

Устава на БГД. 

Съгласно устния доклад на Председателя на мандатната комисия официално 

регистрираните делегати са 63 (при 344 редовни членове на БГД) и въз основа на чл. 27 от 

ЗЮЛНЦ и устава на БГД събранието е легитимно. 

 

По т. 1 от Дневния ред. Филип Мачев дава думата на Председателя на 

Управителния съвет на БГД Димитър Синьовски да прочете Отчета за дейността на УС за 

периода 2014–2015 г. 

 

Димитър Синьовски запознава присъстващите с Отчетния доклад на Управителния 

съвет на БГД. 

Филип Мачев предлага да се прочете и Отчета на Контролния съвет за финансовото 

състояние на БГД и след това да се проведе дискусия т. 1 и т. 2 от Дневния ред. 

 

По т. 2 от Дневния ред. Филип. Мачев дава думата на Председателя на Контролния 

съвет Огнян Петров да запознае събранието с Отчета на Контролния съвет за финансовото 

състояние на БГД. 

 

Огнян Петров запознава присъстващите с отчета на Контролния съвет на БГД. 

 

Филип Мачев дава думата за изказвания, въпроси и дискусия по Отчета за дейността 

на УС (т. 1 от дневния ред) и по Отчета на Контролния съвет (т. 2 от дневния ред) за периода 

2014–2015 г. 

 

Ирена Пейчева се изказва във връзка с проблемите за редовното и навременно 

плащане на членския внос от членовете на БГД и предложи да се използват възможностите 

на електронната мрежа за напомняне. 

 

Филип Мачев: възприема го като предложение към новото ръководство. 
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Петър Марчев обръща внимание на късното обявяване на Програмата на 

Юбилейната научна конференция „ГЕОНАУКИ 2015“ и предлага за в бъдеще поне една 

седмица по-рано тя да бъде оповестявана. 

 

Димитър Синьовски, председател на Организационния комитет се извинява за 

закъснението, което се е наложило по обективни причини. 

 

Руслан Костов поздравява колегите от БГД с 90-годишния юбилей, и отбелязва и 25-

годишния юбилей на Българското минералогическо дружество. Поздравява ръководството на 

БГД за Отчетния доклад, и за организираните от БГД екскурзиите, които спомагат за 

осъществяване на контакти на българските геолози с колеги от съседните балкански страни. 

Предлага да се издаде албум на геоложките феномени в България, на каквито тя е много 

богата. 

 

Стефан Шанов, член както на БГД, така и член и председател на Дружеството на 

геофизиците в България, поздравява членовете на БГД с 90-годишния юбилей и пожелава 

въпреки кризата колегите да запазят висок дух и за в бъдеще да има подготвени специалисти, 

които да продължат да развиват геоложките науки в България. Геофизичните изследвания са 

в челото на изследванията за Земята, но геолозите са тези, които поставят последния щрих. 

Имам препоръка, която и друг път съм изказвал, да се поднови членството на БГД в ЕAGE, 

тъй като тя вече е световна организация и финансира и специализирани конференции и 

мероприятия. От асоциацията дават по 3000 евро на мероприятие и сега няма членски внос. 

 

Филип Мачев: Считам, че двата доклада по т. 1 и по т. 2 от Дневния ред бяха 

достатъчно изчерпателни, обективни и критични. Други изказвания? Няма. Предлагам да се 

премине към гласуване за приемане на докладите на Управителния съвет и Контролния съвет 

(по т. 1 и т. 2) чрез явно гласуване. 

 

Присъстващите единодушно приеха докладите със „За“. 

 

По т. 3. от дневния ред. Филип Мачев предлага да се гласува освобождаване на 

стария Управителен съвет и Контролен съвет. 

Присъстващите гласуваха единодушно „За“ 

 

Филип Мачев дава думата на председателя на Мандатната комисия Руслан Костов да 

съобщи броя на редовно регистрираните делегати за участие в Общото събрание. 

 

Руслан Костов съобщава, че в 9.30 ч. редовно регистрираните делегати на Общото 

Събрание са 63 човека. Съгласно Устава на БГД събранието е легитимно, и може да 

пристъпи към избор на нов Управителен съвет, Контролен съвет и Главен редактор на Сп. 

БГД. 

 

Филип. Мачев запознава делегатите с предложението на Мандатната комисия за нов 

Управителен съвет (УС), Контролен съвет (КС) и Главен редактор на Сп. БГД. 

Предложенията са следните: 

 

За Управителен съвет: 

 Eвгения Тарасова – Председател 

 Любомир Методиев – член на УС 

 Дочо Дочев – член на УС 

 Елеонора Балканска – член на УС 

 Христо Димитров – член на УС 
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 Светла Енчева– член на УС 

 Йоцо Янев – главен редактор на Списание на БГД 

 

За Контролен съвет: 

 Елена Колева-Рекалова – Председател 

 Живка Янакиева – член 

 Росица Титоренкова – член 

 

Филип Мачев: Други предложения? 

 

Василка Младенова предлага Ралица Събева – млад и контактен човек от катедра 

„Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“, ГГФ, за член на УС. 

 

Камен Богданов предлага за председател на УС Невен Георгиев, който е с много опит в 

теренната работа у нас и в чужбина и има много контакти със студентите. 

 

Ирена Пейчева предлага за член на УС Атанас Хиков от Геологически институт – коректен 

колега, с добри контакти. 

 

Невен Георгиев предлага за членове на УС колегите от Геологически институт Калин 

Найденов и Стоян Георгиев. 

 

Филип Мачев: Има ли други предложения? Няма други предложения. 

С явно гласуване се прекратява процедурата по предложенията. 

 

Филип Мачев: дава думата на Борис Вълчев – председател на Комисия по провеждане на 

изборите. 

 

Борис Вълчев – прави няколко уточнения свързани с гласуването: за Председател на УС са 

издигнати две кандидатури – гласува се само за едната, за главен редактор на Сп. БГД – има 

само един кандидат, за членове на УС – са издигнати 9 кандидатури, но според Устава се 

избират пет. Влизаме в процедура по изготвяне на изборните бюлетини. 

 

Живка Янакиева – Докато се подготвят бюлетините за гласуване, нека двамата кандидати за 

Председател на УС да представят вижданията си за бъдещото развитие на БГД. 

 

Филип Мачев дава думата на Eвгения Тарасова да представи своята програма. 

 

Eвгения Тарасова – представя накратко своята Програма за развитие на Дружеството. В нея 

се набляга на приемствеността и традициите в БГД. Основните мероприятия, които годишно 

БГД организира ще се свеждат както и досега до: провеждане на Годишната научна 

конференция „Геонауки“, издаване на Сп. на БГД, и провеждане на Годишната геоложка 

екскурзия. 

 

Филип Мачев дава думата на Невен Георгиев да изложи своите виждания за бъдещето на 

БГД. 

 

Невен Георгиев представя предложенията и идеите си за развитие на БГД, като освен 

основните мероприятия, предвижда засилване на работата със студенти и ученици. Предлага 

и промени в издаването на Сп. на БГД. 

 

Филип Мачев дава думата на присъстващите за въпроси към кандидатите. 
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Ирина Маринова – Подкрепя идеята на Невен и други колеги за обединяването на двете 

списания под общо име Сп. Geologica Balcanica и БГД, както е например в Хърватия. 

 

Радослав Наков: Този въпрос не може да се реши от форум на БГД, тъй като списанието 

Geologica Balcanica е издание на Геологически институт – БАН. 

 

Александра Харковска: Защо сливане, ще загубим постигнати традиции? 

 

Невен Георгиев отговаря на зададените въпроси: Нямам нищо против традициите, но ако 

погледнем назад ще видим, че вместо обявените 3, излиза една книжка на Сп. БГД, а 

броевете на списанието Geologica Balcanica не излизат редовно. Проблеми с набирането на 

ръкописи има, и в двете списания и се правят компромиси с качеството. 

 

Йоцо Янев – главен редактор на Сп. на БГД. Първо – за сега списанието има финансиране и 

няма проблеми с набирането на ръкописи. Второ – Списанието е насочено от една страна 

към регионални въпроси и проблеми, а от друга – към международни. В него младите 

български учени могат да се изявят на попрището на българската геология. Трето – с 

усилията на редколегията и авторите, готовите публикации излизат възможно най-бързо и се 

публикуват първо on-line. Чуждите списания са затрупани от ръкописи и изначално връщат 

голяма част от тях, така напр. колеги от Чехия бяха доволни да излезе от печат тяхна статия в 

Списание на БГД само за 3 месеца Друг важен момент е, че обединени, двете списания ще 

загубят самостоятелното си финансиране. Geologica Balcanica публикува само на английски 

език, докато Сп. на БГД е многоезично, публикува на български, английски, руски и др. 

 

Живка Янакиева: Поздравявам Невен Георгиев за амбициозната програма, но предполагам 

знае, че Дружеството се финансира на обществени начала, и как си представя тогава 

работата с младите хора. Аз имам опит от работата с деца в НМ „Земята и хората“, и за 

такива начинания се изисква друго финансиране. 

 

Невен Георгиев отговаря, че не е имал предвид и не е говорил за ресурси, а за доброволческа 

работа, така както го прави в класа на неговата дъщеря. За сливането на списанията – не се е 

ангажирал със задачата сливане, но може да се пробва. 

 

Ирена Пейчева обобщава, че очевидно колегите не са готови за дискусията и трябва още 

много да се обсъждат тези проблеми, за да се обедини аудиторията около едно мнение. 

 

Петър Марчев отново акцентира върху обединяването на геоложките списания с цел по-

високо научно ниво на публикациите и получаването на по-висок импакт фактор, ако има 

едно силно списание. Така както в Италия, Турция, Швейцария и др. геолозите са се 

обединили около едно силно конкурентноспособно списание, така и у нас това ще стане, но 

по-късно. 

 

Росен Недялков счита, че не проблемът за сливането на списанията е най-важният, а този как 

и при какви условия работим. Редакциите в западните списания публикуват ръкописи с 

резултати от западни лаборатории. Защо работещите в България геолози да нямат къде да 

публикуват? Важни са статиите с импакт фактор, те дават лице, но и другите изследвания 

също са от значение. Аз искам да акцентирам върху проблема как българската геология да се 

развива, но не „елитарно“, а от геолозите по обекти, картировъчни отряди и др., които 

познават отблизо проблемите. Да не се развива само „маршрутната“ геология, която е добре 

организирана и публикуема, но не отразява истината. Важно е как публикуваме, но преди 

това е много важно как работим. 
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Радослав Наков обобщава, че безспорно има много болни проблеми в българската геология, 

За списанието на дружеството са водени много разговори и дискусии и от П. Марчев, и от Зл. 

Чернева, но за сега няма крайно решение. Естествено, трябва да се организира по-широка 

дискусия както за списанието, така и за бъдещето на българската геология, и тези 

предложения трябва да залегнат в проекторешенията. Сега трябва да се концентрираме върху 

отчетно-изборното събрание. 

 

Филип Мачев пита за още изказвания свързани с платформите на двамата кандидати. Няма 

желаещи. Дава думата на председателя на Комисията по провеждане на изборите Борис 

Вълчев. 

 

Борис Вълчев – пояснява каква е процедурата по устав. При регистрирани 63 членове, за 

избран се счита кандидат с брой гласове повече от ½ от 62, т.е. 32. 

 

Присъстващите пристъпват към тайно гласуване на направените предложения. 

 

Филип Мачев обявява край на гласуването. 

 

След преброяване на дадения вот, Борис Вълчев като председател на Комисията по 

провеждане на изборите докладва резултатите от гласуването: 

 

Гласували регистрирани делегати – 62. Действителни бюлетини – 61. 

 

Резултати от избора за председател на УС: 

1. Евгения Тарасова 37 – за 13 – против 11 – въздържал се 

2. Невен Георгиев 22 – за 26 – против 13 – въздържал се 

 

Резултати от избора за членове на УС: 

1. Любомир Методиев 54 – за 5 – против 2 – въздържал се 

2 Дочо Дочев 44 – за 8 – против 9 – въздържал се 

3 Елеонора Балканска 32 –за 14 – против 15 – въздържал се 

5. Христо Димитров 37 – за 11 – против 13 – въздържал се 

4 Светла Енчева 43 – за 5 – против 13 – въздържал се 

6. Ралица Събева 28 – за 15 – против 18 – въздържал се 

7. Атанас Хиков 25 – за 12 – против 24 – въздържал се 

8. Калин Найденов 14 – за 19 – против 28 – въздържал се 

9. Стоян Георгиев 18 – за 26 – против 17 – въздържал се 

 

Резултати от избора за Главен редактор на Сп. на БГД 

1. Йоцо Янев 59 – за 0 – против 2 – въздържал се 

 

Резултати от избора на Контролен съвет 

1. Елена Колева – Рекалова – 

председател 

59 – за 1 – против 1 – въздържал се 

2. Живка Явакиева – член 58 – за 1 – против 2 – въздържал се 

3. Росица Титоренкова – член 60 – за 0 – против 1 – въздържал се 

 

Въз основа на проведеното тайно гласуване Събранието РЕШИ: 

 

1. ИЗБИРА С МНОЗИНСТВО 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БГД в 7 членен състав: 
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EвгенияТарасова – председател 

Любомир Методиев – член на УС 

Дочо Дочев – член на УС 

Елеонора Балканска – член на УС 

Светла Енчева – член на УС 

Христо Димитров – член на УС 

Йоцо Янев – Главен редактор на Сп. БГД 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА БГД в 3 членен състав 

Елена Колева-Рекалова – председател  

Живка Янакиева – член 

Росица Титоренкова – член 

 

Филип Мачев – честити на новоизбраните председател, членове и главен редактор и 

контролен съвет на БГД и им пожелава уверено да водят българската геоложка общност 

напред в трудните обществени условия. 

 

Евгения Тарасова – благодари на колегите за избора, който са направили и за гласуваното 

доверието към избраното ръководство. Едновременно с това отбеляза, че резултатите от 

изборите, показват, че има колеги, които с желание биха са включили в обществената работа 

и които би искала да привлече към обществена дейност в БГД. 

 

По т. 4 от дневния ред 

Филип Мачев: дава думата на Евгения Тарасова, за предложение за бюджет на БГД за 2016 и 

2017 г.; 

Евгения Тарасова представя в табличен вид проектобюджета на БГД. 

Филип Мачев: Има ли въпроси, допълнения и изменения към представения проектобюджет? 

Няма. Пристъпваме към гласуване. 

 

С явно гласуване се приема бюджета на дружеството за периода 2016–2017 г. 

 

По т. 5 от дневния ред 

Филип Мачев –дава думата на Димитър Синьовски да представи предложение на УС за избор 

на почетен член на БГД. 

Димитър Синьовски: От името УС на БГД прави предложение академик Иван Загорчев да 

бъде избран за почетен член на БГД за принос в развитието на геологията в България. 

 

Филип Мачев: Който е съгласен академик Иван Загорчев да бъде избран за почетен член на 

БГД, моля да гласува. 

 

Присъстващите единодушно гласуваха със „За“. 

 

Димитър Синьовски: Връчва грамота и плакет на почетен член на БГД на професор Радослав 

Наков (избран 2015 г.) и на академик Иван Загорчев (избран на настоящото събрание). 

Прочита поздравителен адрес до член-кореспондент Христо Дабовски – почетен член на 

БГД, по случай неговия 80-годишен юбилей. 

 

Филип Мачев – Има ли въпроси или изказвания? Няма. Закривам Отчетно-изборното 

събрание на БГД. 
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

А. По т. 1 от Дневния ред – събранието ЕДИНОДУШНО реши: 

Приема отчетния доклад на Управителния съвет и на Контролния съвет. 

 

Б. По т. 2 от Дневния ред събранието ЕДИНОДУШНО реши: 

Освобождава от отговорност за работата му състава на досегашния Управителен съвет, 

Контролен съвет и главен редактор на Списание на БГД. 

 

В. По т. 3 от Дневния ред 

Въз основа на направеното тайно гласуване Събранието РЕШИ: 

1. ИЗБИРА С МНОЗИНСТВО 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БГД в 7 членен състав: 

Eвгения Тарасова – председател 

Любомир Методиев – член на УС 

Дочо Дочев – член на УС 

Елеонора Балканска – член на УС 

Светла Енчева – член на УС 

Христо Димитров – член на УС 

Йоцо Янев – Главен редактор на Сп. БГД 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА БГД в 3 членен състав 

Елена Колева-Рекалова – председател  

Живка Янакиева – член 

Росица Титоренкова – член 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

Сдружението ще се управлява от Председателя Евгения Тарасова, а в негово отсъствие от 

Заместник-председателя Любомир Георгиев. 

 

Г. По т. 4 от Дневния ред събранието РЕШИ:  

Приема проектобюджета на Дружеството за 2016 и 2017 г. 

 

Д. По т. 5 от Дневния ред събранието РЕШИ: 

Избира академик Иван Загорчев за почетен член на БГД. 

Настоящият Протокол се изготви и подписа в два екземпляра – един за архивната книга 

на Сдружението и един, представляващ извлечение за Търговския регистър на Софийски 

Градски съд. 

 

Председател на Общото събрание на БГД: _________________ 

(Филип Мачев) 

 

Секретар на Общото събрание на БГД: ____________________ 

(Златка Милаковска) 


