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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

 
на Управителния съвет на Българското геологическо дружество 

за дейността в периода 10.12.2015 г. – 19.12.2017 г. 
 

Увод 

Българското геологическо дружество (БГД) е доброволно сдружение с нестопанска 

цел за дейност в частна полза и обединява гражданите на Република България, които работят 

в областта на геологията. Сдружението се издържа със средства от членски внос, спонсори, 

субсидии, дарения, издателска и други дейности, свързани с предмета на неговата дейност. 

Създадено през 1925 година като обществена организация, БГД е призвана да обединява 

българските геолози, да популяризира постиженията на своите членове и националната 

геология и да издига престижа на геоложката професия.  

Обществената дейност в Българското геологически дружество, е отражение на 

условията, в които гилдията е поставена след раздържавяването на геологопроучвателния и 

миннодобивния сектор. Политическите промени в държавата се отразиха негативно върху 

престижа на геоложката професия. Ограничените възможности за реализация на младите 

геолози доведе до намаляване на броя на студентите в геоложките специалности, а от там и 

до намаляване на младото поколение в дружество.  

 

Организационно състояние 
Настоящият отчетен доклад обхваща двугодишния мандат между 10.12.2015 г. и 

19.12.2017 г. на Управителния съвет (УС) на БГД в съответствие с чл. 16, ал. 2 от Устава на 

дружеството. 

За периода 2016 – 2017 г. численият състав на дружеството е 245 души и е по-малък в 

сравнение с предходния период. Причина за това е актуализирането на членския състав и 

отпадане на нередовно плащащите членски внос. 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, 

Националния музей „Земята и хората“, както и по-големите минно-добивни и 

геологопроучвателни фирми. В повечето структурни подразделения има неформални 

отговорници на местно ниво, които осъществяват връзката с Управителния съвет на 

дружеството, събират членския внос и разпространяват необходимата информация от и за 

съответните подразделения. Списъкът с редовните и почетните членове на БГД се поддържа 

актуален на интернет страницата на БГД.  

В съответствие с чл. 17 (1) в периода между две Общи събрания, УС планира, 

координира и осъществява дейността на сдружението. През отчетния период са проведени 8 

заседания на УС, на които са обсъждани актуални въпроси, свързани с дейността на 

Дружеството и са взимани решения за: датите и маршрутите за провеждане на 

традиционните годишни геоложки екскурзии, датите за провеждане на конференциите 

„Геонауки“ и посвещаването им на годишнини на видни български геолози, за подкрепа на 

инициативата за домакинство на България на ХХII конгрес на Карпато-Балканската 

геологическа асоциация, и за избиране на почетен член на БГД.  

БГД е колективен член на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и 

металургия и традиционно поддържа добри отношения с Българската минно-геоложка 

камара. През 2016 г. беше сключен меморандум за сътрудничество със Сръбското 

геологическо дружество СГД) и стана член на Европейската федерация на геолозите (ЕФГ) 
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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 № 11 от 20.01. 2016 г. 

 

Поддържане и развитие на сайта 

Интернет страницата на Дружеството е двуезична, поддържа се редовно на български 

и английски език 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, информация за предстоящи и 

проведени геоложки екскурзии, чествания, научни срещи, семинари, линкове към актуални 

събития, рекламни материали на наши спонсори и други. Част от материалите са поместени 

освен на български и на английски език, което го прави достъпен и за колеги от чужбина. 

На страницата на Дружеството редовно се качват статиите на Списание на БГД и 

Сборника с научни съобщения „Геонауки“. В отчетния период, се забави работата по 

дигитализиране на книжките на Списанието на БГД и понастоящем на страницата на 

Дружеството могат да се намерят само броевете на Списанието от 1979 година досега. 

Основно беше обърнато внимание на вестник Хемус, чиито броеве от 1 до 23 (с изключение 

на бр. 2/1966, 13/1978 и 22/1987, които не бяха намерени) са дигитализирани и са на 

разположение на страницата.  

Изминалите години затвърдиха тенденцията показваща, че свободният достъп до 

изданията на БГД, допринася за повишаване на цитирането на статиите в тях. 

За интереса към изданията и дейностите, провеждани от БГД, свидетелстват данните 

от брояча на интернет страницата. Годишното посещение през 2016 г. е 4375 броя, а през 

2017 г. е 5200, което е с 19% повече от предишния отчетен период и свидетелства за интереса 

към сайта. Основните посещения в страницата на Дружеството са от Европа – 96,3% и от 

Северна Америка 3.6%.  

 

Провеждане на геоложки екскурзии  

През периода продължи добрата традиция за организиране на Годишни геоложки 

екскурзии до интересни геоложки и културно-исторически обекти.  

Годишната екскурзия за 2016 г. се проведе на 4 и 5 юни по маршрут: София – Велико 

Търново – Трявна – Габрово – София. Геоложките наблюдения бяха фокусирани върху 

стратиграфията и тектониката на Балкана и Предбалкана. Културната програма включваше 

посещение на историческите забележителности: Крепостта Царевец, Арбанаси, Соколския 

манастир, Етъра и др. 

Годишната геоложката екскурзия на БГД през 2017 г. се проведе от 12 до 14 май на 

територията на Национален парк Джердап в Североизточна Сърбия. Тя беше организирана 

със съдействието и участието на Сръбското геологическо дружество (СГД) като първо 

съвместно мероприятие след подписването на Меморандума за сътрудничество между двете 

дружества през 2016 г. в Белград. В програмата бяха включени посещение на етнографския 

комплекс Райячке пивнице, каменните мостове по каньона на р. Вратна, Голубачката 

крепост, Управлението на националния парк Джердап, археологическия комплекс „Лепенски 

Вир“, Райкова пещера, медното находище Майданпек и малкият музей към него, гр. Кладово 

и др. Тази изключително интересна и професионално наситена екскурзиа стана възможна 

благодарение на гостоприемството, отзивчивостта и професионализма на нашите сръбски 

колеги – проф. Зоран Стеванович, проф. Мери Ганич, проф. Драган Милованович и др. 
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Провеждане на научни конференции 

През последните 2 години БГД организира и проведе две Годишни научни 

конференции „Геонауки“, които се съпровождат с издаване на Сборник с научните 

съобщения. Конференциите се проведоха в Аулата на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ и бяха организирани съвместно с Геолого-географския факултет на Софийския 

университет (ГГФ на СУ), и със съдействието на НТС по МДГМ, Националния музей 

„Земята и хората“ (НМЗХ), Геологическия институт (ГИ) при БАН и Института по 

минералогия и кристалография (ИМК) при БАН.  

Национална научна конференция с международно участие „Геонауки 2016“, се проведе 

на 7 и 8 декември 2016 г. На нея бяха изнесени 82 доклада от които 35 устни и 47 постерни. 

Конференцията беше посветена на 150 години от рождението на видния геолог, педагог, 

съосновател и първи председател на БГД академик Георги Бончев. По време на 

конференцията Изпълнителният директор на „Български пощи“ г-н Дънешки валидира 

пощенска марка посветена на академик Георги Бончев. Това е първото филателно издание, 

посветено на български геолог. Мероприятието беше уважено от Ректора на Софийския 

университет проф. Анастас Герджиков. Скъп гост и участник в конференцията беше 

председателят на Сръбското геологическо дружество проф. Зоран Стеванович.  

Национална научна конференция с международно участие „Геонауки 2017“, се проведе 

на 7 и 8 декември 2017 г. На нея бяха изнесени 74 доклада, от които 31 устни и 43 постерни. 

Конференцията беше посветена на 125 години от рождението на академик Страшимир 

Димитров и 110 години от рождението на академик Еким Бончев. Скъпи гости и участници в 

конференцията беше група от Минно-геоложкия факултет на Белградския университет, 

заедно с председателя на Сръбското геологическо дружество проф. Мери Ганич. 

 

Съвместна работа със сродни организации 

През отчетния период дружеството поддържаше активни контакти с традиционните 

си партньори, като редица инициативи бяха осъществени съвместно с тях. Научните 

конференции „Геонауки 2016“ и „Геонауки 2017“ се реализират съвместно с ГГФ на СУ „Св. 

Климент Охридски“ и със съдействието на НМ „Земята и хората“ и НТС по МДГМ и 

институтите при БАН. 

В НМ „Земята и хората“ традиционно беше организирана „Коледната вечер на 

геолога“.  

БГД е колективен член на НТС по МДГМ и поддържа традиционно добри контакти с 

тях. Двама члена на БГД са членове на УС на НТС. 

БГД поддържа добри връзки с ГИ, където е мястото на регистрация на дружеството. 

Там се помещава библиотеката на БГД и се провеждат заседанията на УС. Сайта на 

дружеството и предпечатната подготовка на изданията се извършва от членове, които са 

служители на ИМК  

 

Списание на БГД, библиотека и книгообмен 

За отчетния период Списанието на БГД излиза редовно. През 2016 г. са издадени две 

книжки - кн. 1 и кн. 2-3 на том 77 в, а за 2017 г. в момента е подготвена за печат кн. 1-3 на 

том 78. В същия период са издадени и два броя Сборник с научни съобщения „Геонауки“. 

Редколегията продължава да прилага рецензиране от двама рецензенти на 

постъпилите за печат статии. Запази се традицията, на интернет страницата да се качват “on-

line” статиите веднага щом бъдат подготвени за печат. Продължават усилията за 

придобиване на импакт фактор на списанието.  

Списание на Българското геологическо дружество /Review of the Bulgarian Geological 

Society/ ISSN 0007-3938 е индексирано и реферирано в (по данни на Централна библиотека 

БАН) в: 
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- DOAJ (2004 –) 

- ВИНИТИ 

- EBSCOhost- GeoRef (https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-other.htm) Fulltext от 

2011-01-01 до сега 

- CASSI (CAS Source Index) 

- Beginning with 2017, this publication will be indexed and abstracted in: Emerging Sources 

Citation Index 

 

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, и чужбина чрез своя 

международен книгообмен. 

Библиотеката на БГД, която се помещава на територията на Геологическия институт е 

в занемарено състояние и не се поддържа. Списанията, които БГД получава по книгообмен 

чрез Централна библиотека на БАН, се предоставят на Библиотеката на Геологическия 

институт, чрез която се ползват от членовете на БГД.  

 

Международна дейност 

В отчитания период има две по-важни събития в международната дейност на 

дружеството. През 2016 г. БГД стана пълноправен член на Европейската федерация на 

геолозите (EFG), обединяваща 24 национални геоложки асоциации в Европа.  

ЕFG е организация с нестопанска цел в областта на геологическите науки, която се 

фокусира върху популяризирането на прилагане на високите постижения на геологията и 

повишаване на обществената осведоменост за значението на геологическите науки за 

обществото.  

През 2016 г. по инициатива на СГД беше подписан договор за сътрудничество между 

двете дружества с цел активиране на контактите между членовете на двете дружества, 

провеждане на съвместни инициативи и повишаване на информираността на членовете. 

 

Финанси  

Във финансово отношение изминалият отчетен период е успешен.  

Управителният съвет на БГД продължи да полага усилия за запазване на възприетото 

през предходните мандати правило за финансиране на основните мероприятия от спонсори. 

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 минимални и са абсолютно недостатъчни като приход, който да гарантира 

дейността на Сдружението, 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 годишната геоложка екскурзия) са по-ниски от реалните разходи. В това 

отношение УС както и досега се е стремял да намира един разумен баланс. 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 
2016 2017 

1. Членски внос 1650 1430 

2 

Продажба на Сп. БГД и Сборник 

научни съобщения „Геонауки“ 

331 103 

5 Годишна геоложка екскурзия 1900 9300 

6 Такса участие в научна конференция 2820 2254 

7 Спонсорство 7000 7000 

8 МОНМ 7000 0 

9 Банкови лихви 7.6 2.66 

Общо приходи 20708.6 20089.66 

 

Таблица 2. 

 

№ 
РАЗХОДИ ПО ЛЕВОВАТА 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА 
2016 2017 

1 Издаване на Сп. БГД и „Геонауки“ 4711.2 2780 

2 Сайт 70.40 204 

3 Данъци и осигуровки 480 470 

4 Консултантски и правни услуги 100 0 

5 Годишна геоложка екскурзия 3209 9100 

6 Командировъчни 733 0 

7 

Организиране на научна конференция и 

коледна вечер 

6000 5668 

8 Канцеларски и пощенски разходи 570 496 

9 Финансови разходи 570 370 

Общо разходи 16443.6 19088 

 

Таблица 3. 

 

Наличност в левовата разплащателна сметка към 

31.12.2016 
19129.25 

Наличност в левовата разплащателна сметка към 

19.12.20162017 
20130.91 

 

Таблица 4. 

 

Наличност общо в левовата сметка (разплащателна 

и срочни депозити) и каса към 31.12.2016 

32948.32 

лв. 

Наличност общо в левовата сметка (разплащателна 

и срочни депозити) и каса към 19.12.2017 

33953.44 

лв.  

 

Членският внос е в размер на 10 лв. за работещи членове и 5 лв. за докторанти, 

студенти и пенсионери, съгласно решение на УС от 2010 г. Независимо, че размерът на 

събрания годишен членски внос не осигурява достатъчно средства за издръжка на 

Сдружението, настоящия УС не счита 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 2016 и 2017 г. БГД участва с проекти за 

тяхното финансиране в конкурса „Българска периодика“ към Фонд научни изследвания. И в 

двете сесии проектите бяха оценени най-високо и получиха максимално финансиране от 

7000. 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.  

Пълноценното съществуване на Дружеството е възможно единствено благодарение на 

дарителството на фирми от геолого-проучвателния и миннодобивния сектор. УС изказва 

своята благодарност на фирмите подпомогнали финансово БГД през последните две години, 

а именно:  

платинени спонсори: „Елаците –Мед“ АД, с. Мирково, Тотал Е&P България; 

сребърни спонсори: „Дънди Прешъс Металс“, с. Челопеч, „Велосити Минералс“, 

Българска минно геоложка камара; 

бронзови спонсори: „Огняново К“ „Евромакс Сървисиз“ ЕООД и „Геотехмин“. 

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.  

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 Годишните научни конференции „Геонауки“, геоложките 

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 поощряват с грамоти. 

Списанието на БГД излиза редовно на хартиен носител и в електронен вариант. 

Полагат се усилия за придобиване на импакт фактор, което може да стане в близките 2 

години. Успешно продължава работата по дигитализиране на старите издания. Интернет 

страницата на дружеството се поддържа редовно на високо ниво и се обновява периодично с 

актуална информация. 

В условията на икономическа нестабилност в страната, Сдружението запази своята 

финансова стабилност, благодарение на разумно планиране на разходите, което в никакъв 

случай не е за сметка на качеството на провежданите мероприятия. 

БГД успя да съхрани положителните тенденции в развитието си, и през изминалия 

мандат разшири своята дейност на територията на съседните страни чрез осъществяване на 

международни професионални контакти с СГД и ЕФГ. 

Управителният 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 доверие! 

Евгения Тарасова 
Управителен съвет на БГД 


