
 
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

 
на Управителния съвет на Българското Геологическо Дружество 

за дейността на дружеството  
в периода 18.12.2001-11.12.2003 г. 

 

І. Въведение 
Отчетният доклад обхваща периода от 18 декември 2001 до 11 декември 
2003 г. Той съвпада с мандата на Управителния съвет, съгласно чл. 16, 
ал. 2 от Устава на дружеството. 

ІІ. Организационно състояние 
В края на отчетния период в Българското геологическо дружество члену-
ват 147 индивидуални члена. Структурата му е развита на ведомствен 
принцип, като в по големите геоложки организации се оформят групи от 
членове. Връзката с Управителния съвет се поддържа от групови отго-
ворници. Не са развити секции и клонове. Българското геологическо 
дружество е колективен член на НТС по минно дело, геология и металур-
гия, Минната камара, Американската асоциация на петролните геолози и 
Европейската асоциация на учените-геолози и инженерите. 
 
Дружеството съществува в тежка финансова обстановка за неговите 
членове. Това затруднява събирането на членския внос, въпреки негова-
та символична стойност особено за пенсионерите и студентите. Броят на 
студентите-членове на дружеството е малък. Това налага да се работи 
през следващия мандат в тази посока, като се развият дейности, специ-
фични за студенти и по този начин те се мотивират да участват в рабо-
тата на дружеството.  
 

ІІІ. Дейности 
През отчетния период бяха извършени множество дейности, отговарящи 
на описаните в Устава и свързани с организационния живот на дружест-
вото. 

ІІІ.1. Пререгистрация на дружеството 
Дружеството беше пререгистрирано съгласно изискванията на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. Пререгистрацията беше затруд-
нена поради липсата на документи. Както е известно нашето дружество 
е създадено през 1925 г. и от тогава е многократно пререгистрирано. В 
архива на дружеството са намерени малък брой от решенията от съда за 
съответните пререгистрации, но съдът ги уважи и пререгистрира дру-
жеството. Успоредно с пререгистрацията беше актуализирана и регист-
рацията по Булстат на дружеството. 
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ІІІ.2. Данъчна регистрация 
Съгласно изискванията на няколко закона в нашата страна Дружеството 
би трябвало да бъде данъчно регистрирано в средата на 90те години. 
Веднага след съдебната пререгистрация бяха направени постъпки и за 
данъчна регистрация. Те завършиха успешно и независимо от закъсне-
нието не бяха приложени санкции. През 2002 г. беше пусната първата 
редовна данъчна декларация, в която балансът беше отрицателен и не 
бяха плащани данъци. 

ІІІ.3. Изготвяне, публикуване и поддържане на сайт 
В началото на 2002 г. беше изработен и регистриран като национален 
домейн сайт на Българското геологическо дружество. Неговият адрес е 
http://www.bgd.bg. В него е концентрирана цялата текуща информация за 
дейността на дружеството, както и данни за неговото създаване, история 
и връзки. Периодично се публикуват резюметата на статиите от Списа-
нието на БГД и Годишните научни конференции. Намерението да се 
публикуват целите статии, излизащи в списанието, не се реализира по 
две причини:  

 необходимост от голямо пространство на диска на сървъра, пора-
ди големия обем на статиите и от там висока цена, която трябва 
да се плати 

 липса на решение на Общото събрание на БГД за такова публику-
ване. 

 
Първият проблем може да бъде решен, поради пускането в експлоата-
ция в ГГФ на СУ “Св. Климент Охридски” на сървър, който може да поеме 
големия обем информация срещу заплащането, което не превишава 
значително сумата предоставяна на “Цифрови системи АД” за хостване 
на сайта. 
 
Същността на втория проблем се свежда до желанието на авторите да 
бъдат публикувани в INTERNET техните работи, както и до опасността 
рязко да се намали абонамента за книжния вариант на списанието. Спо-
ред нас, този проблем трябва да се реши чрез дискусия на настоящето 
Общо събрание. 

ІІІ. 4. Провеждане на пролетни екскурзии 
През изминалите две години бяха обявени две пролетни геоложки екс-
курзии, с което се възстанови традицията в БГД от полеви дискусии. 
Първата от тях, се проведе успешно през средата на юли 2002 г. с мар-
шрут по ждрелото на р. Ерма на територията на Сърбия. Бяха посетени 
и два манастира в околностите на геоложкия обект. Участниците в екс-
курзията бяха над 80, а водач беше ст.н.с. І ст. Платон Чумаченко. Голе-
мият интерес се дължеше на съчетаването на два фактора: интересния 
геоложки обект и наличието на културни забележителности. Екскурзията 
през 2003 г. беше планирано да се посети Краището по маршрут София- 
Цървеняно-Коняво-Кюстендил-Горановци-Полетинци-Бобошево-София с 
ръководител ст. н. с. І ст. Загорчев. Описанието на геоложките феномени 
със съответните карти и разрези беше предоставено своевременно от 
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ръководителя на екскурзията и публикувано в сайта на дружеството. 
Въпреки направената подготовка екскурзията не се състоя, поради ма-
лък брой на записалите се участници. Анализът на причините за този не-
успех показва, че е добре екскурзията да се планира и обявява не по-
късно от месец март на съответната година и да се търси съчетание с 
посещение на други исторически или културни обекти. 

ІІІ. 5. Провеждане на Годишни научни конференции и об-
щи събрания 

През отчетния период бяха проведени две Годишни научни конферен-
ции, съчетани с Общи събрания. В периода между общите събрания Уп-
равителния съвет на БГД регулярно всеки месец е провеждал заседа-
ния, на които са обсъждани текущите проблеми на БГД. На 21 и 22 ноем-
ври 2002 г. беше проведено Общо събрание и Годишна научна конфе-
ренция, на която бяха представени 34 научни доклада и постери. Резю-
метата на тези доклади бяха публикувани на сайта на дружеството и на 
хартиен носител с възможност целите доклади да бъдат публикувани на 
страниците на Списанието на БГД. Обемът на резюметата беше разши-
рен, така че те да могат да се смятат за публикации. Беше отделено 
време за представяне на геоложки институции и фирми, с оглед геолож-
ката общност да получи информация за работите през предходната го-
дина. Основен извод, направен от УС при анализа на резултатите от 
конференцията, беше че значителна част (около 30%) от представените 
доклади, принадлежаха на докторанти и млади учени, което е положи-
телна тенденция. Също така се прецени, че предвиденото за докладване 
време е недостатъчно и това води до практическата липса на научни 
дискусии.  
 
Настоящата конференция включва 40 научни доклади и постери. С цел 
осигуряване на време за дискусия, времето определено за един доклад 
е 20 минути, с искане поне 5 минути да останат за разисквания. Освен 
това успоредно ще се провеждат три тематични сесии, с възможности и 
за отделяне на време за обща дискусия. Докладчиците трябва да имат 
предвид, че техните разширени резюмета са публикувани 10 дни преди 
конференцията и биха могли да се включат в определените им 15 мину-
ти. Отличителен белег и за тази конференция е значимия дял на участие 
на млади учени. 

ІІІ. 6. Изменения и допълнения на ЗПБ и създаване на На-
ционална геоложка служба 

Съвместно с Българската минна камара и НТС по минно дело, геология 
и металургия са направени редица постъпки за изменение на ЗПБ в по-
сока към създаване на Национална геоложка служба. На базата на доб-
ро взаимодействие с Министерство на икономиката беше изготвено об-
що виждане на трите организации за предложения Закон за изменение 
на закона за подземните богатства. Нашите предложения бяха публику-
вани в сайта на дружеството. В един сравнително дълъг период бяха 
проведени множество срещи по този проблем, които завършиха с посе-
щение при Зам. Министъра на Министерството на околната среда и во-
дите Красимир Дуков, от когото получихме уверение, че нашите предло-
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жения ще бъдат разгледани. Установи се, че има съгласие за нуждата от 
такава служба, но не като самостоятелно звено. В последните шест ме-
сеца по този проблем няма движение. Очевидно той е периферен за 
правителството. 

ІІІ. 7. Съвместна работа със сродни организации и цент-
рални ведомства. 

Българското геологическо дружество участва работи успешно с различни 
сродни организации. Традиционни са вече срещите между представите-
ли на геоложките обществени организации в края на годината за коорди-
ниране на планираните прояви през следващата година.  
 
Най-тесни са връзките с НТС по минно дело, геология и металургия. То-
зи съюз, на който ние сме колективни членове, участва като съорганиза-
тор на основните наши прояви, като любезно ни предоставят безвъзмез-
дно конферентни зали и логистична подкрепа за провеждане на годиш-
ните ни срещи. Тук бих желал от името на Управителния съвет да изкажа 
нашата гореща благодарност на ръководството на НТС по минно дело, 
геология и металургия и лично на ст. н. с. І ст. дгн Димчо Йосифов и д-р 
Красимира Арсова за прекрасните условия които ни предоставят тук, в 
сградата на НТС.Освен това, дружеството подпомогна организираната 
от НТС Международна научно-техническа конференция “Минералните 
ресурси и човекът”в курортни комплекс Св. Константин и Елена, прове-
дена на 17-19 септември 2002 г. 
 
Дружеството поддържа плодотворно сътрудничество с Българското гео-
физично дружество и Българското минералогически дружество. Израз на 
това са предвижданите съвместни прояви по повод 90 годишния юбилей 
на акад. Иван Костов, организиран от Българското минералогическо 
дружество и Четвърта национална конференция по геофизика с между-
народно участие на Българското геофизично дружество, която ще се 
проведе на 4 и 5 октомври 2004 г. 
 
Добри са и връзките със Съюза на учените в България и Минната кама-
ра. Периодичните срещи и участието в общото събрание на последната 
дават възможност да се обменят мнения и да се координират съвместни 
действия, като например предлаганите изменения на Закона за подзем-
ните богатства. 

ІV. Финанси 
Финансирането на дружеството е една от най-трудните дейности за дру-
жеството. Съгласно устава, набирането на средства става от членски 
внос, спонсорство и други дейности, свързани с предмета на неговата 
дейност. През отчетния период приходи са реализирани от членски внос 
и спонсорство. Приходите и разходите през отчетния период са посочени 
на Табл. 1 и Табл. 2. 
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ТАБЛИЦА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2002 И 2003 (ДО 
02.12.2003 Г.) Г. ПО ЛЕВОВАТА СМЕТКА НА БГД 

 
Таблица 1 

№ ВИД ПРИХОД/РАЗХОД ПРИХОД В ЛВ. РАЗХОД В ЛВ. 
Отчет 2002 

Наличност към 01.01.2002 2412.0  
Приходи 

1. 
2. 
3.  

Чл. внос и абонамент 
Такса участие в конф. на БГД 
Спонсорство 

683.00
739.00

1600.00

 

Всички приходи 3022.00  
Разходи 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10. 

Списание на БГД 
Сайт на БГД 
Телефон 
Счетоводна консултация 
Хонорар на касиера 
Сборник резюмета 
Организиране на конференция 
Пререгистрация на БГД 
Касов апарат 
Други 

 601.00
384.16
289.62
100.00

1200.00
344.00
438.30
230.00
190.55
669.48

Всичко разходи  4447.11 
Наличност към 31.12.2002 г. 986.95 

Отчет 2003 (до 02.12.2003 г.) 
Наличност към 01.01.2003 г. 968.95 

Приходи 
1. 
2. 
3. 
4. 

Членски внос 
Такса за участие в конф. на 
БГД 
Проект за издаване на Сп. БГД 
Спонсорство 

108.00
395.00

1000.00
2280.00

Всичко приходи 3783.00
Разходи 

1. 
2. 
3. 
3. 

Списание на БГД 
Сайт на БГД 
Телефон 
Други 

1269.50
309.79
301.08
211.44

Всичко разходи  2091.81
Наличност към 02.12.2003 2678.14 
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ТАБЛИЦА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2002 И 2003 (ДО 
02.12.2003 Г.) Г. ПО ВАЛУТНАТА СМЕТКА НА БГД 

 
Таблица 2 

№ ВИД ПРИХОД/РАЗХОД ПРИХОД В USD. РАЗХОД В USD.
Отчет 2002 

Наличност към 01.01.2002 1143
Приходи 
1. Лихва 2
Всичко приходи 2
Разходи 
1. Такса за поддържане на смет-

ката 
36

Всичко разходи 36
Наличност към 31.12.2002 1110 

Отчет 2003 
Наличност към 01.01.2003 г. 1110
Приходи -
Всичко приходи -
Разходи 
1. Такса за поддържане на смет-

ката 
33

Всичко разходи 33
Наличност към 02.12.2003 г. 1077 

ІV. 1. Приходи 
Приходите от членски внос не са големи, защото неговият размер е ма-
лък - съобразен с възможностите на членовете на геоложката гилдия. 
Както е известно, с решение на УС от 22.07.2003, членският внос е 7 лв. 
за работещи членове и 5 лв. за пенсионери и студенти. Абонаментът за 
Списанието на БГД е 10 лв. като той не покрива фактическите разходи за 
неговото издаване. Приеха се и следните цени за стари книжки на спи-
санието: 4 лв. за единично книжка. 8 лв. за двойна книжка и 12 лв. за три 
книжки в годишнина. Право на Общото събрание е дискутира тези суми и 
да определи други. Това важи особено за списанието, което в последни-
те години излиза в голям формат, но една книжка в година. 
 
Основната част от приходите се формират от спонсори. В таблица 3 са 
показани спонсорите за 2002 и 2003 г. 
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ПРИХОДИ ОТ СПОНСОРИ ЗА ПЕРИОДА 2002-2003 Г. 
 

Таблица 3 

№ СПОНСОР СУМА ЖЕЛАНИЕ НА СПОН-
СОРА 

2002 
1. Хероуърд венчърс България АД 1250.00 Издаване на Сп. на 

БГД, 2001 г. 
2. ГГФ на СУ “Св. Климент Охридс-

ки” 
300.00  

3. Болкан минерал енд майнинг АД 300.00  
4. Рексимсайз ООД 300.00  
5. Магма 97 АД 200.00  
6. Лорънс Мартин-Зидарово 200.00  
7. Булгария Материалс 200.00  
8. Гравелита ООД 100.00  

2003 г. 
1. Каолин АД 1250.00 Издаване на Сп. на 

БГД, 2002 г. 
2. Болкан минерал енд майнинг АД 500.00  
3. Геотехника АБС ООД 250.00  
4. ХПК България ЕООД 180.00  
5. ЕТ Геолоби – Кирил Ангелов 100.00  
 
Дарените средства по своята структура и изрично желание на дарителя 
осигуряват издаването на Списанието на БГД и дават възможност да се 
покрият най-необходимите разходи на дружеството. Без тези постъпле-
ния дружеството не може да функционира. 
 
Във връзка с това искам да благодаря на всички представители на пред-
приятия, които са съпричастни към Българското геологическо дружество. 
Нека да изброим техните имена Колин Ендрю (Хероуърд венчърс Бълга-
рия АД), Константин Ненов (Каолин АД), Ник Савич (Болкан минерал енд 
майнинг АД), д-р Илко Бонев (Лорънс Мартин-Зидарово и Булгариа Ма-
териалс) доц. д-р Мария Воденска (ГГФ на СУ “Св. Климент Охридски”), 
Иван Павлов (Рексимсайз ООД), Стефчо Стойнев (Геотехника АБС 
ООД), д-р Илия Божков (Магма 97 АД), (ХПК България ЕООД) и доц. д-р 
Кирил Ангелов (ЕТ Геолоби-Кирил Ангелов). Нека с аплодисменти да 
благодарим на тези наши колеги, които оцениха необходимостта от съ-
ществуване на Българското геологическо дружество и създадоха усло-
вия за неговия пълноценен живот. 
 
В качеството на самокритика трябва да се изтъкне, че не успяхме да из-
ползваме възможностите за финансиране чрез фондовете, обявяващи 
конкурси за разработване на различни проекти, ако не се брой спечеле-
ния грант за издаване на Списанието на БГД от Министерство на обра-
зованието и науката. Тук има нереализирани възможности както в стра-
ната, така и в конкурси на ЕС. 
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ІV.2. Разходи 
Най-голяма част от разходите се пада на издаването на Списанието на 
БГД (3120.50 лв.). Когато се оценява тази сума, трябва да се има пред-
вид, че цената за издаване на списанието в печатницата на БАН е пре-
ференциална. През първата година по традиция е заплащан хонорар на 
касиера на дружеството, но след това, поради недоброто финансово 
състояние и с негово съгласие този разход е преустановен. Останалите 
средства са за сравнително малки и касаят административните нужди на 
дружествения живот (телефонна такса, сайт, пощенски разходи, канце-
ларски материали и др.). 
 
Средствата във валутната сметка не бяха използвани през отчетния пе-
риод. Поставената цел от Управителния съвет тези средства да бъдат 
неприкосновен запас за екстрена ситуация беше постигната. 
 
От показаните таблици се вижда, че разходите са силно свити, поради 
което тяхното оптимизиране е трудно.  

V. Списание на БГД 
В началото на отчетния период имаше натрупано закъснение в излиза-
нето на Списанието на БГД от около 2 години. Това се дължеше както на 
липса на стабилно финансиране, така и на липса на статии и затрудне-
ния в организацията на издателската дейност. В резултат на взетите 
мерки беше осигурено финансирането на годишнините 2001 и 2002 чрез 
спонсориране от фирмите Хероуърд венчърс България АД и Каолин АД. 
Освен това, благодарение на успешен проект беше осигурено финанси-
рането на книжка 2003 от Министерство на образованието и науката. Та-
зи книжка предстои да бъде предадена в печатницата и се очаква да из-
лезе през първата половина на 2004 г. Има възможност този проект да 
продължи и през следващата година, така че да се осигури финансово 
издаването и на книжка 2004. По този начин може да се приеме, че изли-
зането на списанието от финансова гледна точка е осигурено за след-
ващата година. Остават обаче два други проблема. Броят на постъпва-
щите статии не е голям и това затруднява събирането на материалите за 
съответната книжка. Като се има предвид, че финансовия проблем е 
преодолян, а до голяма степен и забавянето е елиминирано, трябва да 
се очаква увеличаване на брой на постъпващите статии. Това би дало 
възможност и да се мисли за връщане към стария формат на списанието 
в три книжки за година. Вторият проблем касае голямата загуба на време 
при обработване на материалите в печатницата на БАН. Като се има 
предвид, че там изданието се третира като вътрешно и не носи печалба, 
то инструментите за въздействие са ограничени. Може би е разумно да 
се направи едно маркетингово проучване в други печатници и то да се 
оцени от гледна точка преди всичко на цената. 
 
Списанието се разпространява на базата на книгообмена в редица стра-
ни. Проблем тук е високата стойност на пощенските разходи, поради ко-
ето изпращане се реализира за тези институции от страната и чужбина, 
които изпращат свои материали. 
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Библиотеката на дружеството се обновява с издания, постъпващи чрез 
книгообмен, както и с материали от организациите, на които дружеството 
е колективен член. Липсата на средства не позволява една по агресивна 
политика в попълването на библиотеката. 

VІ. Заключение 
Изминалите две години бяха относително благоприятни за дейността на 
Българското геологическо дружество. Постепенно се намират механиз-
мите за финансиране и работа в реалните условия на нашата страна. 
Възстанови се провеждането на Годишната научна конференция и про-
летната екскурзия и в голяма степен се навакса изоставането в издава-
нето на списанието на БГД. Въведе се нов начин за комуникация и пре-
доставяне на информация на дружествените членове, както и се създаде 
възможност за електронно издание на Списанието на БГД. Управителния 
съвет счита, че следващият мандат е важен за утвърждаване и подобря-
ване на тези постижения, след което трябва да се очаква по-бързо раз-
витие и укрепване на дружеството. 
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