ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
на Управителния съвет на Българското Геологическо Дружество
за дейността на дружеството
в периода 12.12.2003-15.12.2005 г.

І. Въведение
Отчетният доклад обхваща периода от 12 декември 2003 до 15 декември 2005 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 членуват 216
индивидуални члена. Спрямо предходния период броят на членовете се е
увеличил с 69 души. Новите членове са предимно млади специалисти, имащи
статут на докторанти или студенти. Тази тенденция за развитие на членския
състав се оценява като положителна. През изминалият двугодишен период за
първи път има чуждестранни индивидуални членове, както и корпоративен
член. Структурата на членския състав е развита на ведомствен принцип.
Връзката с Управителния съвет се поддържа от групови отговорници. Увеличен
е броят на членовете, които не работят, студенти и пенсионери. Членския внос,
въпреки неговата символична стойност се събира трудно.
Българското геологическо дружество е колективен член на НТС по минно дело,
геология и металургия, Минната камара, Американската асоциация на
петролните геолози и Европейската асоциация на геоучените и инженерите.
Направени са постъпки за приемане на дружеството в Европейската федерация
на геолозите с двугодишен статут на асоцииран член.
По традиция всяка година се изнася годишен доклад от името на Управителния
съвет, който се публикува в сайта на дружеството.
На общото събрание през декември 2004 г. беше взето решение да се даде
званието „Почетен член” на бившите председатели на БГД ст. н. с. ІІ ст. д-р
Никола Зидаров и чл. кор. ст. н. с. І ст. дгн Христо Дабовски за цялостен принос
към БГД, както и на г-н Илия Делев за неговата родолюбива дейност в областта
на запазване на минералното богатство в света и дарителска дейност към
български минералогически музеи. Управителния съвет прие и въведе
удостоверение и кристален плакет, удостоверяващи званието „Почетен член на
БГД” Удостоверението и плакета бяха връчени на почетните членове в
тържествена обстановка в Софийския университет „Св. Климент Охридски”
през м. май 2005 г.
На общо събрание на 17 ноември беше решено за почетен член на БГД да бъде
обявен акад. Тодор Николов. Това звание му се дава за цялостен принос в
областта на геоложката наука и за активна работа по проблемите на българската
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геология в БГД. Сертификатът и кристалния плакет бяха връчени на акад.
Николов на Тържественото събрание по случай 80 години на БГД.

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

ІІІ.1. Поддържане и развитие на сайта
Сайта на дружеството продължи да се развива, като обемната информация беше
изнесена на сървъра на Мултимедийния център на Софийския университет „Св.
Климент Охридски”. Практически беше създаден дъщерен сайт на
дружествения, на който се публикуват всички печатни материали: резюметата
от Списанието на БГД, материалите на Годишните конференции и др.
Възможността за публикуване на целите статии на Списанието на БГД вече са
реални и реализирането на тази дейност е в зависимост от волята на членовете
на дружеството. Тази дейност става все по-актуална, като се отчита забавянето в
издаването на Списанието на БГД.
Сайта на БГД е вече утвърдена медия и материалите в нея се следят както от
членовете на дружеството, така и от други колеги в страната и чужбина.

ІІІ.2. Дискусия
На 28 февруари (датата на учредяване на БГД) и на 14 март 2005 г. се проведе
дискусия на тема "Литостратиграфия и подходи на картиране на метаморфни и
смесени скали", организирана от БГД. Тя беше инициирана от Министерство на
околната среда и водите и от консорциум „Геокомплекс ООД” във връзка с
възникнали методични трудности при реализиране на картировъчна задача,
възложена от МОСВ на „Геокомплекс ООД” и беше подкрепена от
Националната комисия по стратиграфия. По време на дискусията бяха изнесени
5 доклада, които бяха публикувани предварително в сайта на дружеството. В
резултат на дискусията, на която бяха застъпени различни мнения, се стигна до
общо мнение за методическите основи, на които да се реализира картировката.
Беше решено да се продължи дискусията по време на пролетната годишна
екскурзия на терена.

ІІІ. 3. Провеждане на пролетни екскурзии
През изминалият двугодишен период бяха проведени 2 геоложки екскурзии.
Утвърди се формата на финансиране на тези екскурзии, като членовете на
дружеството заплащат само пътните разноски, а настаняването се поема от
компания-спонсор.
В края на май 2004 г. беше проведена традиционната пролетна геоложка
екскурзия до находище Ада тепе (Хан Крум), което стана възможно
благодарение на помощта на компанията Болкан Минерал енд Майнинг. Наред с
новоустановеното епитермално златно находище, бяха посетени древните
минни изработки в околностите на с. Стремци, зеолитовото находище Бели
пласт и археологическите и природни забележителности Перперикон и Гъбите.
Компетентни гидове на екскурзията бяха ст. н. с. д-р Йоцо Янев, ст. н. с. д-р
Владимир Георгиев и доц. д-р Васил Атанасов. В екскурзията участваха повече
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от 80 дружествени члена. Дължа от името на всички участници в тази екскурзия
благодарност на фирмата Болкан минерал енд майнинг къмпани, която заплати
средствата за настаняване в хотела в Крумовград и вечерята.
През юни 2005 година се проведе екскурзия по маршрута София-ЧепелареПампорово-Смолян-р. Въча-Кричим-София. В екскурзията участваха 53 души.
Тази екскурзия беше продължение на терена на проведената по-рано дискусия
на тема "Литостратиграфия и подходи на картиране на метаморфни и смесени
скали", като по този начин проблемите по изпълнение на държавната задача за
геоложкото картиране бяха дискутирани на място. Полеви гидове бяха проф.
Живко Иванов и Стоян Саров. Дискусията беше активна, на места разпалена, но
във всички случаи ползотворна. Провеждането на екскурзията беше
подпомогнато от консорциума Геокомплекс ООД, за което искрено благодаря.

ІІІ. 4. Годишно общо събрание и научна конференция
през 2004 година
Съгласно устава на БГД в края на 2004 година беше организирано общо
събрание и годишна научна конференция. Тези прояви се проведоха в чест на
210та годишнина от рождението Ами Буе и 150та годишнина от рождението на
Георги Златарски. За научната конференция бяха представени 40 доклада и
постери. Запазва се тенденцията автори на докладите да бъдат млади учени, и
докторанти. Наред с това в конференцията имаха доклади и чуждестранни
колеги от Швейцария, САЩ и Македония, което по същество прави научния
форум международен. Докладите бяха разпределени в три тематични сесии,
като най-голям беше техния брой в научното направление „Минералогия,
петрология и геохимия”.
Материалите на научната конференция са издадени в специално издание със
значително по-добри качества на отпечатването от минали години. Основна
заслуга за това имат доц. д-р Росен Недялков и докторанта Веселин Младенов,
които подготвиха за издаване материалите и организираха отпечатването.
Дружеството получи от Народната библиотека издателски номер (ISBN 95491606-1-n), което прави нашите издания легитимни. Така, наред с издателския
номер за периодичното ни издание (Списанието на БГД) имаме още един, за
непериодични издания.

ІІІ.5. Юбилейно честване „80 години БГД” през 2005
година
През февруари 2005 година се навършиха 80 години от създаването на
Българското геологическо дружество. Във връзка с това през месец ноември
беше проведено юбилейно честване и международна научна конференция.
Юбилейните тържества и международната научна конференция се състояха на
17 и 18 ноември 2005 г. в залите на Националния дворец на културата в София.
Основна цел на международната научна конференция беше да проследи
историческото развитие на геоложките познания в България и непосредствения
принос на БГД през този 80-годишен период, както и да покаже нивото на
геоложката наука и практика в страната в настоящия момент.
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Тържествата и научните прояви бяха под патронажа на Министъра на околната
среда и водите д-р Джевдет Чакъров. Първото заседание се ръководеше от
Експрезидента на Българското геологическо дружество проф. дгн Христо
Дабовски.
Поздравителни адреси във връзка с юбилея бяха получени от 16 български
институции, научни организации и компании. Следва да се отбележат
поздравленията от Президента на Р. България г-н Георги Първанов и
поздравителното слово на д-р Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и
водите. На това заседание беше връчена титлата Почетен член на Българското
геологическо дружество на акад. Тодор Николов, доайен на българските
геолози.
На тържествената сесия присъстваха в качеството си на чуждестранни
официални гости:
 Д-р Хелмут Гартнер – Отговарящ за международното сътрудничество
в Европейската асоциация на геоучените и инженерите, Германия;
• Проф. Д-р Ищван Берзци – Президент на Европейската федерация на
геолозите; Унгария;
• Проф. Д-р Николае Анастасиу – Президент на Геологическото
дружество на Румъния;
• Проф. Д-р Ердин Бозкурт – Турция, Анкарски университет,
представител на Професионалната камара на турските геолози;
• Проф. Д-р Александар Грубич – Екс-Президент на Геологическото
дружество на Сърбия и Председател на КБГА.
Те поднесоха приветствия от името на своите организации, а проф. Грубич
подари автентична снимка на основателите на Българското геологическо
дружество проф. Георги Златарски, проф. Георги Бончев и Димитър Маринов
по време на установяване на контакти с ръководството на Сръбското
геологическо дружество на 10 октомври 1896 година. Фотографията е
придружена с копие на списанието „Дело – лист за наука, книжевност и
друштвени живот” издадено в Белград през същата година, където се описва
срещата и изказванията на присъстващите.
След обед на първия ден се състояха две пленарна сесия на научната програма,
посветени съответно на историята на Българското геологическо дружество и на
общи проблеми на геологията на България и околните земи.
Вторият ден беше посветен на научната програма в две зали, като докладите
бяха разделени в няколко сесии. В научните дискусии освен българските
говорители, участваха чуждестранни гости от Швейцария, Русия,
Великобритания и Турция.
На пленарната сесия бяха представени главно доклади касаещи създаването и
развитието на Българското геологическо дружество (акад. Тодор Николов и
проф. Божидар Маврудчиев, Софийски университет „Св. Климент Охридски),
както и знанията и идеите в различни геоложки направления: петрологията
(проф. Борислав Каменов, Софийски университет „Св. Климент Охридски),
тектонските изследвания (проф. Христо Дабовски, Геологически институт на
БАН). На късното следобедно заседание бяха разисквани въпроси свързани с
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номенклатурата на минералната група тенантит – тетраедрит (Эрнст
Спиридонов и др., Московски университет), съвременен модел за провеждане
на геологопроучвателна дейност съобразена с изискванията за устойчиво
развитие и опазване на околната среда (Dave Cliff, Rio Tinto), еволюцията на
голямомащабните разседи (Erdin Bozkurt&Hasan Sözbilir, Ankara University),
развитието на късноалпийската екстензия (Иван Загорчев, Геологически
институт на БАН) и феномена „тефротурбидити” в България (Иван Начев и
Чавдар Начев).
Особен интерес предизвика изказването на представителs на EAGE Dr. Helmut
Gaertner, който поздрави българските геолози и анонсира дейността на
Европейската асоциацията на геоучените и инженерите. С внимание беше
изслушано и поздравлението на Прзидента на Европейската федерация на
геолозите проф. Ищван Берзци, както и на представителите на геоложките
дружества от съседните на България страни.
На научната конференция бяха представени общо 60 доклада и постера. От тях
10 бяха докладвани на пленарната сесия през първия ден, а постерите бяха 15
(виж приложената програма). Докладите бяха разпределени в следните сесии:
o Минералогия – 7 доклада;
o Петрология. Геохимия – 11 доклада;
o Геотектоника – 6 доклада;
o Стратиграфия. Седиментология – 5 доклада;
o Минерални ресурси. Околна среда. Геоложки риск- 6 доклада.
Основните проблеми, засегнати в сесия „Минералогия” бяха насочени към
изясняване на свойствата и характеристиките на различни минерали (галенит,
самородно злато, монтморилонит, кристобалит, хабазит, циркон). Специално
внимание беше отделено на съвременни методи за изследване на минералите,
като SEM-CL и LA-ICP-MS, както и за възможностите за електронносонодово
датиране на акцесорни минерали, съдържащи REE-Y-Th-U.
Най-голям брой и с най-разнообразно съдържание бяха докладите в сесия
„Петрология и геохимия”. Едно от направленията беше изотопногеохроноложките изследвания върху гранитоидни тела от ЮЗ България, друго
беше насочено върху проблемите на метаморфизма върху магмени и
седиментни тела. Отделни доклади имаше върху палеогенския магматизъм в
Източните Родопи, за хидротермално-метасоматичните формации в
горнокредните вулканити от Бургаския район и за фоновите съдържания на
различни елементи в земната кора в България.
В сесия „Геотектоника” бяха разгледани въпроси за регионалната геология на
територията на Р. България и околните земи, както следва: офиолитовите
комплекси в СИ Гърция, терциерната екстензия в Североегейския регион,
неотектониката на Балканите по GPS измервания, диабаз-филитоидния
комплекс на територията на България и Турция, както и някои локални
проблеми на скарновите находища от Сакар и Странжа планина (ЮИ България)
и ранноалпийски зони на срязване в Централна Стара планина.
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Условията за седиментация по времето на палеоцена и еоцена, датировка на
границата силур-девон на базата на граптолити и конодонти, проблемите в
моласообразуването в Източните Родопи и триаските микрити в Западния
Балкан бяха дискутирани в сесия „Стратиграфия”. Особено впечатление
направи палиноложкото изследване на горно-юрските и долнокредните
седиментни комплекси на остров Елсмейр , Канадска Арктика.
Разнородни по тематика бяха докладите в сесия „Минерални ресурси, околна
среда и геоложки риск”. Сериозни дискусии породи доклада за урановите
находища в Източните Родопи, от гледна точка на ликвидирания през 1990 г.
уранодобив в страната. Интерес предизвикаха и минераложките данни за
новооткритото епитермално нискосулфидно находище „Хан Крум” в Източните
Родопи, и обобщаващия доклад за шлиховото райониране на Кюстендилско. Два
от докладите бяха от областта на археометрията, като се представиха резултати
от изследване на тракийски подмогилни съоръжения от Долината на
тракийските владетели и артефакти от халколиктни некрополи от СИ България.
Изнесен беше и един геофизичен доклад касаещ статистически параметри на
сеизмичната активност на територията на България и Гърция.
На постери се представиха данни за декоративни мрамори от Чепеларе, за
възможните източници на въглеводороди в малки залежи в СЗ България, за
въглищните находища в България, инженерногеоложки изследвания на
територията на София, геофизични проблеми свързани със сеизмичност в
райони с минни изработки и сеизична опасност за паметници на културата в
София и структура на фундамента по гравиметрични данни на Горнотракийския
грабен. Няколко постера бяха посветени на екологични проблеми на
атмосферата и заболяемостта на хората в периода 1983-2003 г., на
замърсеността на почвите и други.
Във връзка с юбилейното честване и научната конференция бяха издадени две
книги: „Материали на юбилейната конференция” и „Страници от календара на
българската геология (1828-2005 г.) с автор проф. дгн Божидар Маврудчиев.
Разширените резюмета на научната конференция бяха публикувани
предварително в сайта на дружеството. Второто издание несъмнено е полезно,
като неговата основна задача е да постави началото на системно изучаване на
историята на геоложките науки в страната и да активизира усилията на всички
български геолози за систематизиране на важните събития в областа на
геологията у нас. В резултат на апела, отправен от акад. Тодор Николов на
първото пленарно заседание, беше намерена частта от архива на дружеството,
обхващаща периода от неговото създаване до 1952 година. Необходимо е да се
направят дигитални копия от този архив, съдържащ пълна протоколна книга за
заседанията на настоятелството на дружеството за 27 години и
кореспонденцията през този период. Трябва да се приведе в известност архива
на дружеството и за периода от 1960 до наши дни, който се намира в
Геологическия институт на БАН, но не е комплектован. За целта е
целесъобразно тази работа да се възложи на библиотекаря на дружеството.
Уважаеми дами и господа
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Провеждането на юбилейното честване и международната научна конференция
стана възможно благодарение на финансовото съдействие на значителен брой
спонсори. За мен е приятно задължение да им благодаря, тъй като без тяхната
помощ би било невъзможно да отбележим подобаващо нашия 80 годишен
юбилей. Това са следните 22 организации, фирми и предприятия:
 Европейска асоциация на геоучените и инженерите;
 Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
 Болкан минерал енд Майнинг и Дънди прешас металс инк;
 Челопеч Майнинг АД;
 Рио Тинто;
 OMV България – Офшор Експлорейшън GmbH – Клон България;
 Фелпс Додж проучвателна корпорация;
 Болкан експлорер
 Мини Марица изток ЕАД;
 Елаците мед АД;
 Овергаз;
 Проучване и добив на нефт и газ – София АД;
 Айвънхоу & Херуърд АД
 Евротестконтрол АД;
 Геотехника АВС ООД;
 Асарел Медет АД;
 Карбон Инвест ООД;
 Геогруп – Ямбол;
 Вая 96 ООД – Бургас;
 Минпроект АД;
 Рудметал АД;
 Берко-Трейс ООД;
Искам да благодаря най-сърдечно на всички колеги и приятели, които със своя
труд и идеи спомогнаха за организирането и успешното провеждането на 80
годишнината от основаване на БГД. На първо място това са членовете на
Управителния съвет на дружеството, които положиха значителни усилия при
организирането и провеждането на проявата. Освен това, бих искал да
благодаря на всичките 44 члена на Обществения комитет за честването, начело с
акад. Тодор Николов, които със своя авторитет осигуриха успеха на проявата.
Специална благодарност дължа на екс-президента на дружеството чл. кор. ст. н.
с І ст. дгн Христо Дабовски, който със своите съвети подпомагаше
Управителния съвет през целия двугодишен период. Благодаря също така и на
Сашка Кожухарова (Евротест АД), Петър Петров (Минна камара), Росен
Тодоров (Министерство на икономиката и енергетиката) и Лазар Христов
(Министерство на околната среда и водите) за активните им действия за
намиране на спонсори, както и на доц. д-р Полина Павлишина за осигуряване на
логистичната подкрепа при провеждане на събитието. Дължа благодарност и на
всички докторанти и студенти, които се включиха в посрещането на
чуждестранните гости и в провеждането на честването и научната конференция
в НДК.
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ІІІ. 6. Съвместна работа със сродни организации и
централни ведомства.
Най-тесни са връзките на дружеството с НТС по минно дело, геология и
металургия. Този съюз, на който ние сме колективни членове, участва като
съорганизатор на основните наши прояви, като любезно ни предоставят
безвъзмездно конферентни зали и необходимото съдействие за провеждане на
годишните ни срещи. За това сърдечно им благодарим. През последната година
връзките с тази организация се подобриха, благодарение на избора на
Председателя на БГД в Управител
ния съвет на НТС по минно дело, геология и металургия. Дружеството
поддържа плодотворно сътрудничество с Българското геофизично дружество и
Българското минералогическо дружество. Нашето дружество беше
съорганизатор на ІV Национална конференция по геофизика, чиито основен
организатор е Българското геофизично дружество. Конференцията беше
международна и протече на високо ниво в НДК през октомври 2004 година.
Дружеството беше съорганизатор и на Юбилейното честване на 90та годишнина
на акад. Иван Костов с научна конференция, което беше организирано през
януари 2004 от Българското минералогическо дружество. Съвместно с Музея
„Земята и хората” беше организирана Новогодишна геоложка вечер през януари
2004. Имам удоволствието да Ви поканя на предстоящото новогодишно
тържество в музея, което ще се състои на 29 декември 2005 г. от 17 h.
Добри са и връзките със Съюза на учените в България и Минната камара.
Периодичните срещи дават възможност да се обменят мнения, да се
координират съвместни действия и да се оказва взаимно помощ.

ІV. Списание на БГД
През отчитаните две години (2004 и 2005 г) дружеството спечели конкурса за
финансиране на периодични издания към НСНИ на МОН, което, наред с
финансовите средства, отпускани от БАН, осигури нормалното финансиране, а
от там и отпечатването на списанието. Поради изключително мудното
редактиране и отпечатване на списанието в издателството “Марин Дринов” на
БАН не можахме обаче да преодолеем изоставането при излизането му. Така
последната, 65 книжка (за 2004 г.), в обем над 220 стр., предадена още през м.
април, бе отпечатана буквално няколко часа преди събранието, т.е. с 5 месечно
закъснение след срока на сключения договор. Всичко това прави излизащата
геоложка информация закъсняла и отблъсква авторите от списанието, което пък
поставя под въпрос бъдещето на списанието. Новото ръководство на
Дружеството и редколегията трябва да се насочат към експресно електронно
издаване на списанието (на сайта на Дружеството) веднага след редактирането
на поредната книжка, докато тя чака отпечатването й като книжно тяло. Това
няма да попречи на книгообмена на дружеството, но ще направи много бърз
достъпа до публикуваните от членовете на дружеството статии. За пример може
да се посочи електронното публикуване на абстрактите на статиите от същата
тази книжка (още от м. май) и на материалите на конгреса в обем 52 разширени
абстракта. Последните бяха експресно издадени само за 1 месец изцяло със
силите на Дружеството и любезно отпечатани от печатницата на Софийския
университет. Този том ще се разпространява на същите адреси, както
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списанието и ще бъде достъпен за чуждестранните читатели поради широкото
използване в него на английския език.
Следващият 66 т. е посветен на юбилейната годишнина на Дружеството. той
съдържа встъпителния доклад на председателя, обзорния доклад върху
историята на дружеството на акад. Т. Николов и проф. Б. Маврудчиев, както и
официалните приведствия на Президента на републиката, на министъра на
МОСВ и на чуждестранните гости.
Списанието се разпространява на базата на книгообмена в редица страни. През
последната година беше преодолян проблемът за високата стойност на
пощенските разходи и екземпляри от последните две години, както и
материалите от Годишните конференции бяха разпратени до по-голяма част от
библиотеките-контрагенти. Предстои тази дейност да продължи. Библиотеката
на дружеството се обновява с издания, постъпващи чрез книгообмен, както и с
материали от организациите, на които дружеството е колективен член.
Необходимо е наличната в библиотеката литература да се подреди и
систематизира в предоставената от Геологическия институт на БАН стая и да се
направи използваема за българските геолози.

V. Финанси
Финансирането на дружеството е една от най-трудните дейности за
дружеството. Съгласно устава, набирането на средства става от членски внос,
спонсорство и други дейности, свързани с предмета на неговата дейност.

V. 1. Приходи
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.
ТАБЛИЦА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2004 И 2005 (ДО 14.12.2005
Г.) ПО ЛЕВОВАТА СМЕТКА НА БГД
Таблица 1
№ ВИД ПРИХОД/РАЗХОД
ПРИХОД В ЛВ.
РАЗХОД В ЛВ.
Отчет 2004
НАЛИЧНОСТ КЪМ 02.12.2003
Приходи
1. Чл. внос и абонамент
2. Такса участие в конференция на
БГД
3. МОН (изд. Сп. на БГД)
4. Спонсорство (Рудметал)
5. БАН (изд. Сп. на БГД)
6. Продажба Сп. на БГД
7. Такса екскурзия
Всички приходи
Разходи

2 778
659
311
1 300
250
1 440
1 275
1 304
6 539
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1.
2.
3.
4.

Издаване на Сп. на БГД
Сайт www.bgd.bg
Сборник резюмета 2003
Организиране на конференция
2003 (коктейл)
5. Организиране на Новогодишно
тържество
6. Организиране на екскурзия
(транспорт)
7. Други (канц. материали,
пощенски услуги, такси, телефон,
кафе пауза и др.)
Всичко разходи
Наличност към 31.12.2004 г.

2 000
278
450
406
203
1 295
2 147
6779
2 540

Отчет 2005 (до 14.12.2005 г.)
Наличност към 01.01.2005 г.
Приходи
1. Членски внос и абонамент
2. Такса за участие в юбилейната
конференция на БГД
3. Проект за издаване на Сп. БГД от
МОН и продажби
4. БАН (изд. Сп. на БГД)
5. Такса екскурзия
6. Спонсорство
7. Лихва
Всичко приходи
Разходи
1. Издаване на Сп. на БГД
2. Сайт www.bgd.bg
3. Организиране на екскурзия
(транспорт)
4. Наеми НДК
5. Кафе паузи и коктейли
6. Печатни материали (сборник,
Страници...., плакати и др.
7. Хонорари
8. Материали на конференцията
(бележник, химикалка, фланелка,
чанта)
9. Посрещане на чужд. гости
10. Други (канц. материали,
пощенски услуги, такси, телефон,
кристал, кутии, рамки, транспорт
и др.)
Всичко разходи
Наличност към 14.12.2005

2 540
736
3510
1519
0
937
28190
11
34 903

351
728
2537
4843
1028
1620
6296
1470

4 825
23 698
13 745
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Приходите от членски внос не са големи, защото неговият размер е малъксъобразен 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.
Основната част от приходите през 2004 година се формират от средствата за
издаване на Списанието на БГД, вноските на участниците в пролетната
геоложка екскурзия и спонсори. Дарените средства са целеви, и се изразходваха
по съответното предназначение (отпечатване на списанието, заплащане на
транспорта за екскурзията). Тук следва да се отбележи, че фирмата Болкан
минерал енд майнинг АД, която пое директно по-голямата част от разходите за
екскурзията, изразходва над 2 000 лв., без те да са минавали през касата на
дружеството.
Във връзка с това искам да благодаря на всички представители на предприятия,
които бяха през 2004 година съпричастни към Българското геологическо
дружество. Нека да изброим техните имена Колин Ендрю (Хероуърд венчърс
България АД), Шон Хенс (Болкан минерал енд майнинг АД), Рудметал АД.
Приходите през 2005 година (Табл. 1) отново са главно за сметка на спонсори.
Поради това, че годината беше юбилейна за дружеството беше събрана
значителна сума от 28 190 лв. като има преведена, но още неосчетоводена сума
в размер на 1000 лв. от Айвънхоу & Херуърд АД, като по този начин общата
сума нараства на 29 190 лв. (Табл. 2). Като се имат предвид и другите
постъпления през годината, реално приходната част на бюджета е 35 903 лв. –
най голяма през последните години.
ПРИХОДИ ОТ СПОНСОРИ ЗА ПЕРИОДА 2004-2005 Г.
№
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

СПОНСОР
2004
Няма директно спонсориране на дружеството
2005 г.
Европейска асоциация на геоучените и инженерите;
Болкан минерал енд Майнинг и Дънди прешас металс инк;
Челопеч Майнинг АД;
OMV България – Офшор Експлорейшън GmbH – Клон
България;
Рио Тинто;
Фелпс Додж проучвателна корпорация;
Болкан експлорърс
Мини Марица изток ЕАД;
Елаците мед АД;
Овергаз;
Проучване и добив на нефт и газ – София АД;
Айвънхоу & Херуърд АД
Евротестконтрол АД;
Геотехника АВС ООД;

Таблица 2
СУМА

5863
3000
3000
2347
1950
1630
1000
1000
1000
1000
1000
500+1000
1000
1000
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Асарел Медет АД;
Инертни материали - Геогруп – Ямбол;
Вая 96 ООД – Бургас;
Минпроект АД;
Карбон Инвест ООД;
Рудметал АД;
Експлоратор Благой Благоев
Берко-Трейс ООД;
Общо

500
500
500
400
400
250
250
100
28190

Въз основа на показаните в таблицата цифри, може да са направи извода, че от
финансова гледна точка изминалия отчетен период беше успешен.

V.2. Разходи
Най-голяма част от разходите през 2004 г. са за издаването на Списанието на
БГД (2000 лв.). Тази сума включва предплащане и на книжка 2004 на
Списанието на БГД. Относително голям е и разходът за транспорт по време на
екскурзията, но те са събрани като целева такса от членовете на дружеството.
Сравнително голям е разходът и за организиране на Годишната научна
конференция и новогодишното тържество. Останалите средства са сравнително
малки и касаят административните нужди на дружествения живот (телефонна
такса, сайт, пощенски разходи, канцеларски материали и др.). С цел намаляване
на разходите през 2004 година беше ликвидиран телефонния пост на
дружеството.
Разходите през 2005 година съставляват 23 698 лв. и са реализирани главно за
провеждане на юбилейната научна конференция. Тяхната структура е показана
на (Табл. 1). Най-скъпи са комплектът от чанта и материали на конференцията и
коктейла и кафе паузите на конференцията.
Приходите превишават разходите с 13 745 лв. (14 745 лв., ако се добави и
сумата от Айвънхоу & Херуърд АД), което осигурява финансов комфорт за
следващото ръководство.
ТАБЛИЦА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2004 И 2005 (ДО 14.12.2005
Г.) ПО ВАЛУТНАТА СМЕТКА НА БГД
Таблица 3
№ ВИД ПРИХОД/РАЗХОД
ПРИХОД В USD. РАЗХОД В USD.
Отчет 2004
Наличност към 02.12.2004
Приходи от лихва
Разходи такси за поддърж. на сметка
Наличност към 31.12.2004

1077
0
68
1009

Отчет 2005
Наличност към 01.01.2005 г.
Приходи от лихви
Разходи такси за поддърж. на сметка

1009
10-

12

Наличност към .14.12.2005 г.

1019

Валутната сметка беше прехвърлена през 2004 г. в банка ДСК на срочен влог,
при което се елиминираха разходите за поддържане на сметката и вече има
нарастване на вложената сума поради приходи от лихви (Табл. 3). Средствата
във валутната сметка не бяха използвани през отчетния период.

VІ. Заключение
Изминалите две година бяха успешни за дейността на Българското геологическо
дружество. Постепенно се намират механизми за финансиране и работа в
реалните условия на нашата страна. Проведени бяха и двете пролетни
екскурзии, но не можа да се навакса изоставането в издаването на списанието на
БГД. Утвърди се използването на сайта на БГД за информиране на
дружествените членове, както и се създаде възможност за електронно издание
на Списанието на БГД. За първи път в последните години, дружеството се
занимава с издателска дейност извън издаването на Списанието на БГД. Бяха
намерени старите архиви на БГД. Управителния съвет счита, че в следващият
мандат трябва да се активизира работата по международната интеграция на
дружеството, с оглед активното му участие в съществуващите и изграждащите
се Европейски структури в областта на геологията.
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