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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

 
на Управителния съвет на Българското геологическо дружество 

за дейността в периода 19. 12. 2017 г. – 17.12.2019 г. 
 

Увод 

Българското геологическо дружество (БГД) е 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 спонсори, членски внос, издателска и 

други дейности, свързани с предмета на неговата дейност. Създадено през 1925 г. като 

обществена организация, БГД е призвано да обединява българските геолози, да 

популяризира постиженията на своите членове и националната геология и да издига 

престижа на геоложката професия (из Устава на БГД, www.bgd.bg). 

Обществената и професионалната дейност на БГД е силно зависима от условията, в 

които гилдията попадна след раздържавяването на геологопроучвателния и миннодобивния 

сектор в страната. 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 дружеството. 

 

Организационно състояние 
Настоящият отчетен доклад обхваща двугодишния мандат (от 19.12.2017 г. до 

17.12.2019 г.) на Управителния съвет (УС) на БГД. През изтеклите две години Сдружението 

се управляваше в духа на добрите традиции, заложени от предишните ръководства и в 

съответствие с изискванията на новото време. 

През периода 2018–2019 г. численият състав на БГД периодично е актуализиран (в 

съответствие с Устава) и в момента е 238 души. Списък с редовните и почетните членове на 

БГД се актуализира редовно на интернет страницата на БГД. Основните центрове, на 

членство в 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 минно-добивни и геологопроучвателни фирми. В 

повечето структурни подразделения на местно ниво има неформални отговорници, които 

осъществяват връзка с УС на Сдружението, събират членски внос и разпространяват 

необходимата информация от и за съответните подразделения.  

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 въпроси, свързани с дейността на Дружеството, и са 

взимани решения за провеждане на основните мероприятия като: 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 

и/или на значими обществени събития, за взимане на решения по предложение за избиране 

на почетни членове на БГД и др. 

 

Дейности 
Пререгистрация на Управителния съвет 

В началото на отчетния период бе извършена пререгистрация на УС на БГД съгласно 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като по съответния ред бяха издадени 
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необходимите документи за легалното функциониране на Сдружението от Агенцията по 

вписванията към Министерство на правосъдието.  

 

Поддържане и развитие на сайта 

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

и английски език с информация за предстоящи, текущи и минали събития. На сайта 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 мероприятия, линкове към актуални научни събития в страната и 

чужбина, линкове към наши спонсори и други. 

Основните посещения на сайта на БГД са от Европа – около 70% (при 96% за 

предишния период) и около 28% от Северна Америка при 3.6% за предишния период. 

От 2018 г. страницата на Списание на БГД е с нов дизайн и със съвременен достъп до 

публикуваните статии. На страницата се качват статиите на Списание на БГД, веднага след 

приемането им от Редколегията, още преди отпечатване на хартиеното тяло. В момента са 

дигитализирани и качени на сайта броевете на Списанието от 1979 година досега и вестник 

Хемус, с изключение на бр. 2/1966, 13/1978 и 22/1987, които не бяха намерени. Изминалите 

години показаха, че свободният достъп до изданията на БГД в интернет пространството 

допринася както за повишаване на цитирането на отпечатаните в тях статии, така и за 

повишаване на престижа на списанието. 
 

Провеждане на геоложки екскурзии  

През периода продължи добрата традиция за организиране на Годишни геоложки 

екскурзии до интересни геоложки и културно-исторически обекти. Бяха проведени 2 

екскурзии – през 2018 и 2019 г. 

Годишната екскурзия на БГД през 2018 г. се проведе на 16 и 17 юни по маршрут 

София – Перник – Радомир – Кюстендил – София. Професионалната част на екскурзията 

беше свързана с геологията на Краището. Наблюденията бяха фокусирани върху скалните 

комплекси на Пернишкия, Бобовдолския, Блатешнишкия, Кюстендилския и Благоевградския 

грабен. Главен гид беше академик Иван Загорчев. Лазар Беров запозна участниците с 

хидрогеологията и термоминералните води в района на Кюстендилската котловина. 

Културната програма включваше посещение на Земенския манастир, Регионалния 

исторически музей в Кюстендил, Картинната галерия „Владимир Димитров – Майстора“ и 

др.  

Годишната геоложка екскурзия на БГД през 2019 г се проведе на 29 и 30 юни по 

маршрут София – Казанлък – София. Геоложките наблюдения бяха върху обекти в 

Подбалканските долини, (вкл. Казанлъшката долина), термалните източници в Павел баня, 

яз. Копринка и някои природни забележителности в района. Гидове бяха колеги геолози, 

хидрогеолози и геофизици, участници в екскурзията, които са работили в района. 

Културната програма включваше посещение на Музея на розата и Историческия музей 

„Искра“ в гр. Казанлък, на тракийската подмогилна гробница Голяма Косматка, Храм-

паметника „Рождество Христово“ (Руската църква) в гр. Шипка, вр. Шипка с посещение на 

музея „Паметник на свободата“, посещение на Националния музей „Васил Левски“ в гр. 

Карлово, водопада Сучурум и др. 

 

Провеждане на научни конференции 

През отчетния период бяха проведени две Годишни научни конференции с 

международно участие „Геонауки“. Конференциите се провеждат в тържествена обстановка 

в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Организират се съвместно с 

Геолого-географския факултет на Софийския университет, и със съдействието на 

Научнотехническия съюз по минно дело геология и металургия (НТС по МДГМ), 
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Националния музей „Земята и хората“ (НМЗХ), Геологическия институт при БАН (ГИ) и 

Института по минералогия и кристалография при БАН (ИМК). 

Националната научна конференция с международно участие „Геонауки 2018“, се 

проведе на 7 и 8 декември 2018 г. и беше посветена на 160 години от рождението на 

Херменгилд Шкорпил (1858–1923) и 105 години от рождението академик Иван Костов 

(1913–2004). В програмата на „Геонауки 2018“ бяха включени 76 бр. доклада, от които 27 

бяха представени устно, а 49 като постерни доклади.  

Националната научна конференция с международно участие „Геонауки 2019“ се 

проведе на 5 и 6 декември 2019 г. Тя беше посветена на 150 години от създаването на 

Българската академия на науките, и на 140 години от рождението на професор Петър 

Бакалов (1869–1964) – един от основоположниците на палеонтологията в България. В 

програмата на „Геонауки 2019“ бяха включени 79 бр. доклада, от които 30 бяха представени 

устно, а 49 като постерни доклади. 

По традиция конференциите започват с пленарни доклади на нашите академици 

Тодор Николов и Иван Загорчев. В пленарната сесия участват и изтъкнати български и 

чуждестранни учени, които представят обзорни доклади в своите области. 

След двойно рецензиране, материалите от Годишните научни конференции с 

международно участие „Геонауки“ са издадени в том 79 и 80 като кн. 3 на Списание на БГД. 

В конференцията участват с доклади колеги от Сърбия, Македония, Албания, Швейцария и 

др. През последните две години постерната сесия, поради големия брой постери, се провежда 

в НМ „Земята и хората“ в Залата с гигантски кристали. Закриването на конференцията и 

връчването на грамоти на млади учени за високо ниво на изнесен доклад се съчета с 

провеждането на Коледна вечер на геолога. По време на закриването предоставяме 

възможност на фирма „Геоложки консултации Мургана“ ООД да връчи своята награда 

„Професор Живко Иванов“ за доклад от млад учен. 

 

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 2018“ и „Геонауки 2019“ 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 се организира „Коледната вечер 

на геолога“.  

БГД е колективен член на НТС по МДГМ, с който поддържа традиционно добри 

контакти. Към настоящия момент трима членове на БГД (Р. Наков, Е. Тарасова и Р. Костов) 

са членове на УС на НТС. 

БГД поддържа добри връзки с ГИ–БАН, където е мястото на регистрация на 

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

Поддръжката на сайта на дружеството и предпечатната подготовка на списанието се 

извършват от членове, които са служители на ИМК–БАН. Главният редактор е от МГУ. Така 

основните организации с геоложка дейност в София подпомагат дейността на БГД чрез 

своите служители.  

Поддържат се активни контакти със Сръбското геоложко дружество (СГД). Членове 

на БГД участват в мероприятия на СГД, а сръбските участват в конференциите и геоложките 

екскурзии на БГД. 

 

Издаване на Списание на БГД и книгообмен 

За отчетния период Списание на БГД излиза редовно. През 2018 г. е издаден том 79 в 

две книжки – кн. 1–2 и кн. 3, през 2019 г. е издаден том 80 в кн. 1, кн. 2 и кн. 3. В кн. 3 и през 

двете години са включени научните съобщения от конференциите „Геонауки“. През 2019 г. 

Списанието нямаше финансиране от ФНИ, но излезе безпроблемно в три броя книжки. За 

предстоящата 2020 г. има спечелено финансиране от 7000 лв. по проект на ФНИ.  
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Екипът на Редколегията, в своя български и международен състав работи успешно. 

Прилага се двойно рецензиране на постъпилите за печат статии. Дори екстремално кратките 

срокове за издаване на материалите от конференцията „Геонауки“ не е причина за 

понижаване на изискванията към научното ниво на публикациите. Запазва се традицията на 

интернет страницата да се качват “on-line” статиите веднага, щом бъдат рецензирани и 

приети за печат. Продължават усилията за придобиване на импакт фактор на списанието.  

 

Списание на Българското геологическо дружество /Review of the Bulgarian Geological 

Society/ е с ISSN: 0007-3938. Реферира се и се индексира в следните бази данни: 

 ВИНИТИ – РЖ 

 EBSCOhost – GeoRef (Fulltext от 2011-01-01 до сега) 

 CASSI (CAS Source Index) 

 Справочник на асоциацията на европейските геологически дружества (AEGS)  

 Национален център за информация и документация (НАЦИД) 

 Indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI) – от Clarivate Analitycs 

(formerly the IP & Science business of Thomson Reuters), от 2017 г. 

 От 2018 списанието се реферира и индексира в Web of Science Core Collection  

 Каталог на книжни и некнижни носители и др. 

 

Съгласно закона за печатните издания по 3 бр. от всяка книжка на Списание на БГД 

се предоставят на Народната библиотека „Кирил и Методий“. Предоставят се и 22 бр. 

книжки на Централна библиотека на БАН, която ги разпространява в институтите на БАН, и 

в чужбина чрез своя международен книгообмен. Предоставят се и на библиотеките на двата 

университета.  

Библиотеката на БГД е разположена в Геологическия институт на БАН. Тя се попълва 

основно с изданията на дружеството. 

 

Международна дейност 

БГД е член на Европейската федерация на геолозите, която обединява 26 национални 

геоложки асоциации в Европа. БГД плаща редовно членския си внос, дава информация за 

дейността на сдружението, и участва като трети изпълнител в няколко проекта на ЕФГ 

(INFACT, CROWTHERMAL, ROBOMINERS).  

 

Финансова политика  

Сдружението е регистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на 

правосъдието с всички произтичащи от това законови задължения. Професионален 

счетоводител изготвя данъчната декларация и изчислява задълженията на Сдружението към 

бюджета на Република България. Всяка година се подава Данъчна декларация и данни към 

Статистическия институт. Вече две години подаването на всички данъчни документи 

задължително се извършва само с електронен подпис.  

Финансовото състояние на Сдружението както и досега е стабилно. Стремежът 

винаги е бил да се намира разумен баланс между приходите и разходите в ограничения 

бюджет. Приходите в бюджета на Сдружението се формират от: 

- членски внос (10 лв. за работещи и 5 лв. за учащи и пенсионери); 

- такси-правоучастие в конференциите; 

- спонсорство от фирми; 

- договори с външни организации – ФНИ и EFG; 

- приход от продажба на Списанието на БГД. 

Разходите са свързани с: 

- организиране на Годишните научни конференции „Геонауки“; 

- издаване на Списание на БГД; 

http://www.viniti.ru/products/abstract-journal
https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-other.htm
http://cassi.cas.org/search.jsp
http://www.aegs.it/about/
https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2018/07/Referirani_Indeksirani_Izdaniya-2018.pdf
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C6RTRqBlRTj5PsWUDvf&preferencesSaved=
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- годишната геоложка екскурзия; 

- коктейл и Коледна вечер в НМЗХ; 

- граждански договори за предпечатната подготовка, коректорска дейност и 

счетоводни услуги; 

- поддържане на сайта (хостинг и домейн); 

- поддържане на електронен подпис; 

- членски внос в EFG; 

- канцеларски материали. 

 

Като правило, за редовните членове на БГД таксите за участие в конференциите 

„Геонауки“ и цената за годишните геоложки екскурзии са по-ниски от реалните. Разликата се 

покрива от приходи от спонсорство. Коктейлът за закриване на конференциите и Коледната 

вечер на геолога също се спонсорират частично. Членският внос е в размер на 10 лв. за 

работещи членове и 5 лв. за докторанти, студенти, ученици и пенсионери, съгласно взетото 

решение на Управителния съвет от 2010 година. Независимо че размерът на събрания 

годишен членски внос не осигурява достатъчно средства за издръжка на Сдружението, 

настоящият УС не счита за целесъобразно неговото увеличаване. Основният дял от 

разходите се пада на организирането на Годишните научни конференции „Геонауки“, както и 

на издаването на Списание на БГД.  

Относително малък е размерът на разходите за данъци и осигуровки. 

БГД разполага с три банкови сметки в ДСК, клон Шипченски проход: 

- разплащателна сметка, с която основно се оперира; 

- срочен шестмесечен депозит; 

- срочен тримесечен депозит. 

 

Извлечения от банковите сметки са показани в Таблица 1. 

 

Таблица 1.  

№ Банкова сметка 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Разплащателна сметка 27163.57 24080.78 28592.40 

2. Шестмесечен депозит 10668.91 10670.24 10670.24 

3. Тримесечен депозит 3153.62 3153.62 3153.62 

 Обща сума 40986.1 37904.64 42416.26 

 

От таблица 1 се вижда, че в разплащателната левова сметка на БГД в края на 

мандатния период са налични 42416.26 лв. Другите два срочни депозита не са ползвани, но и 

не носят никакви приходи. 

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 

дарителската дейност на фирми от геолого-проучвателния и миннодобивния сектор. 

Управителният съвет изказва своята благодарност на фирмите, подпомогнали финансово 

Българското геологическо дружество през последните две години, а именно:  

- платинени спонсори: „Елаците –Мед“ АД, 

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

„Тотал Е&P България“, „Асарел –Ивестмънт“, 

- бронзови спонсори: „Евромакс Експлорейшън Сървисиз“ ЕООД, „Аквахим“.  

 

Заключение 

Обобщавайки извършената работа през отчетния двугодишен период, може да се 

каже, че БГД успешно изпълнява ролята си на обществена организация, обединяваща голяма 
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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 

обхватът 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“, геоложките 

екскурзии, Коледните вечери, и др. Ежегодната научна конференция „Геонауки“ се утвърди 

като авторитетен научен форум, на който младите колеги имат възможност да се изявят, а на 

най-добре представилите се връчваме грамоти. 

Списанието на БГД излиза редовно на хартиен носител и е на свободен достъп на 

сайта на Сдружението. Полагат се усилия за придобиване на импакт фактор.  

В условията на пазарна икономика дружеството запази своята автономност и 

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, а през изминалия 

мандат разшири своята дейност и в съседни страни чрез осъществяване на международни 

професионални контакти и привличане на чуждестранни членове на сдружението: 1 от 

Албания, 7 от Сърбия, 1 от Швейцария, а също и на българи, учещи и работещи в чужбина. 

Управителният съвет на Дружеството благодари на всички свои членове, които 

участваха в мероприятията на БГД, и се надява, че с общи усилия и в следващия период 

Сдружението 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. 

 

Благодаря за вниманието и оказаното доверие! 

 

Евгения Тарасова, 

Председател на БГД 


