ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
на Управителния съвет на Българското геологическо дружество
за дейността на дружеството в периода
15.12. 2005 – 18.01.2008 г.

Увод
Настоящето общо събрание на Българското геологическо дружество се
провежда в началото на една знаменателна за световната геоложка
общественост година – 2008 – обявена за Международна Година на
планетата Земя, в която ще се фокусират усилията на всички колеги по света
за привличане на вниманието на световната общественост към проблемите
на науките за Земята.
2008 година е най-важната от трите години в рамките на обявения от
ООН и ЮНЕСКО Триениум, посветен на планетата Земя, година, която ще
бъде наситена с разнообразни събития, акцентиращи върху различни
аспекти на многообразието на геоложката проблематика, година, в която и
всички ние - членовете на Българското геологическо дружество, ще се
постараем да дадем своя скромен принос в популяризиране на геоложките
науки и тяхното значение за развитието на съвременната цивилизация.

І. Организационно състояние
Настоящият отчетен доклад обхваща двугодишния мандат на УС на
БГД съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава на дружеството.
Понастоящем членовете на Българското геологическо дружество
наброяват 255 души или в сравнение с предходния период е налице
увеличение на списъчния състав с 39 души. Съществуващата позитивна
тенденция от предходния двугодишен период и сега се запазва, като
увеличението на членската маса е за сметка главно на привличане на
студенти, докторанти и наши колеги, част от които работят в чужбина. В
структурно отношение членската маса е концентрирана главно в основните
ведомства, в които се развива геоложка дейност и обучение –
университетите, Геологическия институт на БАН, ЦЛКМ и други институции и
отделни фирми. Във всяко от структурните подразделения има избрани
отговорници, които подържат връзка с УС на БГД, събират членския внос,
разпространяват информация от и за съответните подразделения.
Съществуващата в миналото традиция за функциониране на структури извън
столицата, понастоящем е трудно осъществима, поради отсъствието на
компактни групи членове на дружеството в страната. Членският внос през
настоящия период е останал непроменен, но въпреки неговата минимална
стойност от 7 лв. (5 лв. за пенсионери и студенти), все още в някои звена не
се отчита ритмично.
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През отчетния период са проведени 20 заседания на Управителния
съвет или средно по 1 всеки месец (без летните месеци). На тях са
обсъждани актуални въпроси, свързани с организационния живот на
дружеството, вземани са различни решения по повод провеждането на
разнообразни мероприятия. За заседанията са водени съответните
протоколи, които са на разположение на интересуващите се колеги в
архивата на дружеството.
От своя страна БГД е колективен член на редица професионални
сдружения като например НТС по минно дело, геология и металургия,
Българската минно-геоложка камара, Дружеството за защита на природата,
Американската асоциация на петролните геолози и Европейската асоциация
на геоучените и инженерите (EAGЕ), Европейската асоциация на геоложките
дружества (AEGS), подържат се активни контакти със сродни геоложки
дружества от съседните страни и с Европейската федерация на геолозите.

ІІ. Дейности
ІІ.1. Пререгистрация на дружеството
В началото на отчетния период е извършена пререгистрация на
дружеството съгласно изискванията на чл. 6 и чл. 18 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, като по съответния ред са издадени
необходимите документи за легално функциониране на дружеството с
решение на Софийски градски съд № 6 от 02.03.2006 г.
ІІ.2. Поддържане и развитие на сайта.
Отчитайки все по-нарастващото значение на обмена на информация
по електронен път и през настоящия период бе отделено необходимото
внимание за актуализиране и поддържане на ниво страницата на
дружеството.
Името на сайта bgd.bg се подържа в домейна на “Цифрови системи”,
като в последните две години се наложи по различни причини смяната на
няколко уеб сървъра – до 09.2006 страницата се поддържаше на сървъра на
СУ, след което бе преместена на сървъра на ЦЛМК, БАН (до 06.2007).
Понастоящем срещу 22 лв. годишна такса ни се осигурява пространство 15
GB (или около 250 пъти по-голямо, от това, с което стартирахме в началото),
което от своя страна позволява свободен достъп до статиите в Списанието
на БГД и качването на разнообразни печатни материали, като разширени
резюмета от конференции и други.
На страницата на БГД може да се намери актуална информация за
предстоящи събития, резюмета от заявени и изнесени доклади на научните
форуми, рекламни материали за наши спонсори на отделните събития, както
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и материали относно организационната структура на дружеството, устава на
дружеството, неговите членове и възможностите за връзки със сродни
организации и институции. Специално внимание се отделя на проведените
традиционни научни конференции, геоложки екскурзии, Коледни вечери и
други събития.
В страницата на дружеството е отделено необходимото място за
материалите на Списанието на БГД, като са посочени необходимите
изисквания към авторите и бяха поместени текстовете на статиите на
отделните книжки на БГД от 2000 година насам. Няма съмнение, че това е
една полезна стъпка, която увеличава възможностите за достъп на
интересуващите се до печатната продукция на дружеството и като цяло
способства за популяризиране на научните достижения на неговите членове.
Материалите на страницата на дружеството са представени и в английски
вариант, което дава възможност за ползване от страна на наши колеги по
целия свят, за което свидетелства статистиката от инсталирания на
страницата информационен брояч. Страницата се актуализира от колегата
н.с. Валентин Пенев от ЦЛКМ, който своевременно включва в нея
необходимата информация.
ІІ.3. Провеждане на геоложки екскурзии
Провеждането на ежегодни геоложки екскурзии е една хубава
традиция в живота на дружеството, която след известно прекъсване, в
последните няколко години бе възобновена отново. През отчетния период
бяха проведени две геоложки екскурзии съответно през 2006 и 2007 година.
Първата от тях се състоя на 03 и 04.06.2006 г. по маршрута София –
Челопеч – Хисаря – Старосел – Панагюрище – София, в която участваха
около 60 члена на дружеството. Екскурзията бе проведена с любезното
съдействие на фирмата “Челопеч майнинг” АД и през първия ден
участниците имаха възможност да се запознаят с основните насоки на
дейността на посочената фирма.
Работата на чуждестранните фирми опериращи на територията на
страната ни, понякога се явява обект на дискусии в публичното пространство,
както по отношение на мерките за опазване на околната среда, така също и
по въпроси от икономически характер. Водени от желанието да предоставят
на интересуващите се членове на БГД гледната точка на една от водещите
компании с чуждестранно участие в страната, в екскурзията бе включена
среща с главния геолог на фирмата инж. Пламен Дойчев и главния
обогатител инж. Николай Христов. Колегите запознаха участниците в
екскурзията с актуалното развитие на фирмата, обръщайки внимание
специално на мерките за опазване на околната среда в района на рудник
Челопеч. Бяха им зададени редица въпроси, на които те отговориха
обстойно.
Посещение бе направено в откритата неотдавна експозиция към
фирмата, представяща различни аспекти от нейната дейност, като на
заинтересованите бяха предоставени и съответни печатни материали. Бе
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проведен и геоложки маршрут в източната част на рудното поле по р. Воздол,
където гл. ас. д-р Станислав Стойков представи резултати от петроложките
изследвания в района, проведени през последните години, а доц. д-р.
Веселин Ковачев запозна участниците с особеностите на орудяването в
находище Челопеч. На терена бе проведена и дискусия по отношение на
някои актуални въпроси относно възрастта на орудяването и вместващия го
скален комплекс, връзката между орудяванията в различните части на
Челопешкото рудно поле и възможностите за установяване на нови
минерализации в района. На път за град Хисаря ст. н. с. д-р. Радослав Наков
запозна участниците с някои особености в тектонския строеж на Централната
част на Стара планина и Задбалканската грабенова зона.
На другия ден внимание бе отделено на характера и особеностите на
минералните води в района на град Хисаря, като докладчици по темата бяха
ст. н. с. Петър Петров и ст. н. д. Елка Пенчева. В интересна беседа те
запознаха присъстващите с характерните черти в геоложкия строеж на
района, типа и химичния състав на водите на минералните източници,
включвайки в беседата си данни от историческото развитие на района,
безспорно един от най-забележителните в това отношение райони на
България. Бяха посетени някои от каптираните минерални извори и
намиращите се в съседство исторически забележителности.
Историческата тема в екскурзията намери продължение в посещение
на забележителния археологически обект Старосел – една от
археологическите сензации в последните години в България. Доц. д-р
Веселин Ковачев, главен консултант по геоложките и минно-технически
въпроси на разкопките, разказа непосредствени впечатления от работата на
екипа на проф. Китов. Екскурзията завърши с кратко посещение в
историческия град Панагюрище.
Традиционната годишна екскурзия през втората година от отчетния
период се проведе на 03 юни 2007 г. За разлика от предишните години,
когато екскурзията бе двудневна, сега тя се проведе в рамките на един ден.
Това се наложи, поради наличието на други мероприятия и промяната на
работната седмица обявена от Министерския съвет. Еднодневният характер
предопредели провеждането й по не толкова отдалечен маршрут. За такъв
бе избран районът на Краището, една географска област на България, чиято
геология бе „позабравена” през предишните години, когато като обекти бяха
избирани районите на Родопите и Средна гора. Геологията на отделните
стопове по време на екскурзията бе коментирана от основно от колегите
ст.н.с. I ст. дгн Платон Чумаченко и ст.н.с. II ст. Димитър Тронков. Екскурзията
се проведе с маршрут (сутринта): София – Перник – Батановци –
Ярджиловци – Ноевци – Гигинци – Кошарево – Станьовци – Душинци –
Бегуновци – Брезник – Велиново – гр. Трън – Трънското ждрело.
През тази част на маршрута бяха наблюдавани основно юрски разрези
и латералното съчленяване на карбонатни и теригенни литотела в тях, както
и триаски разрези и горнокредните разрези в района на Меловете.
Поясненията бяха направени от гидовете: ст.н.с. I ст. дгн Платон Чумаченко
за юрските разрези, ст.н.с. II ст. Димитър Тронков за триаските разрези и
проблеми от регионален характер и доц. д-р Марин Иванов за горнокредната
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лито и хроностратиграфия. Някои допълнения относно тектониката на района
направиха и зам. председателят на БГД ст. н. с. II ст. Радослав Наков и доц.
д-р. Марин Иванов.
Наред с геоложките обекти с научна стойност беше посетено и
живописното Трънско ждрело при с. Велиново. По време на екскурзията
ст.н.с. II ст. Димитър Тронков разказа за интересни исторически и геоложки
факти и събития за посетения район. Сутрешният маршрут завърши на
Трънското ждрело с пикник на открито. След обеда районът бе подробно
разгледан за около два часа, под ръководството на ст.н.с. II ст. Димитър
Тронков. По време на следобедния маршрут бе посетен скалния параклис на
Света Петка в гр. Трън и паметника при Гургулят посветен на героите от
Сръбско-българската война.
Връщането до София стана по маршрут Трън – Брезник – Гургулят –
Сливница – София. Като геоложки обекти бяха наблюдавани горнокредни,
основно вулканогенно-седиментни разрези от Западното Средногорие и
хидротермално променените скали (вторични кварцити) в района на
Гургулятски камък. Последните бяха представени от н.с. Атанас Хиков.
Като завършек на екскурзията участниците посетиха монумента
посветен на подвига на участниците в Сръбско-българската война при
с. Гургулят. За историческите събития разказаха ст.н.с. II ст. Радослав Наков
и особено ст.н.с. II ст. Димитър Тронков, който наред с конкретните
исторически факти, поднесе един рецитал по стихове на Вазов, посветени на
събитията. Това бе един прекрасен, емоционален завършек, който трогна и
прочувства всички участници и събуди чувство за национална гордост и
преклонение пред паметта на героите.
Ръководството на Дружеството благодари на всички гидове за тяхната
всеотдайност и съпричастност към живота на дружеството и особено на
ст.н.с. II ст. Димитър Тронков, който бе “душата” на екскурзията през цялото
време. Финансово екскурзията бе осигурена, частично, чрез вноски от
участниците, като транспортът и част от пикника бяха за сметка на
дружеството. С предимство за участие се ползваха редовните членове на
БГД, които заплащаха и по-ниска такса. В екскурзията взеха участие 50
членове, но броят на желаещите да участват, записани като резерви, беше
по-голям, но не толкова, че да мотивира наемането на втори автобус.

ІІ.4. Провеждане на научни конференции
ІІ.4.1. Национална
“Геонауки 2006“

научна

конференция

с

международно

участие

Годишната научна конференция за 2006 година се проведе съвместно
с Дружеството на геофизиците в България, с което се продължи традиция,
поставена с провеждане на ІV Национална конференция по геофизика, на
която БГД бе съорганизатор. След направените предварителни консултации
с ръководството на ДГБ се стигна до идеята, че би било напълно разумно и
целесъобразно двугодишната научна конференция на геофизиците и
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традиционната ежегодна научна конференция на БГД да се проведат заедно,
доколкото редица от докладваните въпроси представляват интерес за широк
кръг от специалисти и от двете общности. В последно време всички ние сме
свидетели на непрекъснато нарастващия брой на ежегодни конференции,
симпозиуми, кръгли маси и други научни форуми в областта на науките за
Земята. Това от една страна показва нарастващата активност на
изследователите, но от друга страна носи и известни неудобства като
невъзможност понякога за пълноценно участие поради претрупаност на
графика. В този смисъл идеята – там където е възможно подобни по характер
научни събития да се съчетават, бе подкрепена от членовете и на двете
дружества.
Научната конференция се състоя на 30.11. и 01.12.2006 г. в
Националния дворец на културата, като участваха над 250 колеги от двете
дружества, включително 17 чуждестранни гости от Гърция, Испания, Италия,
Македония, Румъния, Русия, Сърбия, Унгария и Швейцария. Конференцията
се реализира под егидата и решаващото спонсорство на Европейската
асоциация на геоучените и инженерите, чиито секретар на нейния
изпълнителен комитет д-р Ищван Хегедюш взе участие в работата на
конференцията.
По време на пленарната сесия на конференцията, участниците имаха
възможност да се запознаят с два интересни доклада – за астрономичните и
орбитални въздействия върху геоложкия летопис изнесен от Почетния член
на БГД академик Тодор Николов и анализ на перспективите за изработване
на карти за сеизмичния риск с оглед хармонизиране на стандартите в
страната с тези в ЕО подготвен от академик Христосков и колектив.
Чл. кор. дгн Иван Загорчев запозна присъстващите с целите и задачите
на обявения Триениум на науките за Земята и ролята на българската
геоложка общественост за реализирането им в страната.
Последвалите научни сесии, на които бяха изнесени общо 108 устни и
постерни доклада обхванаха основните направления както следва:
Палеонтология, стратиграфия и седиментология – 11;
Петрология и геохимия – 18;
Минералогия – 12;
Минерални ресурси – 8;
Геотектоника и структурна геология – 11;
Околна среда и природни рискове – 12;
Част от членовете на БГД бяха и съавтори в доклади с геофизична
насоченост, така че реалния брой на участията е и по-висок от посочените
по-горе цифри.
В рамките на научните сесии по редица въпроси се състояха
интересни дискусии.
Извън обявената програма бе изнесен доклад за състоянието и
перспективите на уранодобива в България от д-р Илия Божков и бе показан
филм за геоложка екскурзия в района на мраморните находища в област
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Карара, Италия от д-р Пенчо Бонев, които бяха посрещнати с интерес от
аудиторията.
Проведената съвместна конференция с колегите от ДГБ поставя
началото на една добра традиция, която при желание от тяхна страна може
да се развие и през тази година. Обединените усилия на двете дружества
спомагат за по-добрата организация, а предоставената от външни
организации-спонсори
финансова
подкрепа
дават
възможност
конференцията да се провежда в приятната обстановка на Националния
дворец на културата, както и да се подготвят по-качествени в техническо
отношение материали за конференцията.
ІІ.4.2. Национална научна конференция с международно участие
“Геонауки 2007“ г.
Научната конференция през изминалата 2007 година се проведе на 13
и 14 декември в сградата на НТС и бе посветена на първата година от
Триениума за планетата Земя. В обявените 5 направления бяха представени
общо 45 устни презентации и постери, както следва:
Минералогия – 11;
Минерални и енергийни суровини – 4;
Геотектоника и структурна геология – 9;
Петрология и геохимия – 14;
Седиментология, Културно наследство, Околна среда и природни
рискове – 9;
Геофизика – 3.
Научната конференция премина на много добро ниво, представени
бяха редица нови данни в различните направления.
Интерес предизвикаха обзорната работа по морфология на
галенитовите кристали, засегнати от природно разтваряне, нови минерали
установени за първи път в страна в находище Крумово, новите данни по U-Pb
датиране на циркони от Рила, петроложките и геохимични изследвания на
дайки от полуостров Хърд на остров Ливингстън, електронносондово
датиране на аланити в гранитоиди, геохимия и определяне на възрастта на
Мездрейския гранитен плутон и редица други от докладваните работи.
Особено оживление предизвика дискусията в секция “Геотектоника и
структурна геология”, относно суперструктурата и инфраструктурата на
метаморфни терени от ЮИ България. В тази секция бяха представени и нови
данни за навлачната тектоника в Централните Балканиди.
И през тази година в края на научната конференция д-р Пенчо Бонев
показа на участниците интересен видеоматериал от геоложка екскурзия в
областта Доломити.
За първи път в рамките на научната конференция бе обявен конкурс за
най-добро представяне на млад автор. Почетни грамоти получиха
докторантките Елеонора Балканска, Полина Андреева и колегата Билгин

7

Видинли. Няма съмнение, че това е един добър начин да се поощрят
младите ни колеги за активно включване в работата на научните
конференции и да се подкрепят техните усилия за развитие и израстване в
професионално отношение. За следващите научни конференции се
предвижда условията за участие в конкурса да се обявяват по-отрано,
възможно е и да се помисли за евентуално материално насърчаване на
достойно представилите се млади колеги.
ІІІ. Съвместна работа със сродни организации
И през отчетния период дружеството поддържаше активни контакти с
традиционните партньори, като редица инициативи бяха осъществявани
съвместно. По-горе бе споменато за сътрудничеството ни с ДГБ при
провеждане на годишната научна конференция през 2006 г., поради което тук
няма да се спираме отново.
През периода бяха направени стъпки напред в засилване на
контактите с Българската минно-геоложка камара. Представители на БГД
участваха редовно в Годишните срещи на фирмите и компаниите, членуващи
в сектор “Геология” на БМГК, на които се извършва полезна размяна на
мнения и информации за състоянието на отрасъла в страната. В следващия
етап следва да се засилят тези контакти с оглед подготовката на различни
проекти с участието на БГД и БМГК, възможности за финансиране на които
се откриват по различни европейски програми. Прекият контакт с фирмите
работещи в геологопроучвателния сектор и минно-добивния отрасъл
безспорно би бил много полезен за по-тясно свързване на научни разработки
с непосредствените нужди на практиката в духа на европейските изисквания
за увеличаване на “наукоемкоста” в обсега на икономиката.
Продължи и традиционно доброто сътрудничество с НТС по минно
дело, геология и металургия, с чието любезно съдействие проведохме
последната научна конференция “Геонауки 2007”.
Много добре се развиват и традиционните ни връзки с Музея “Земята и
хората”, любезни домакини, които са и на настоящото отчетно-изборно
събрание. Представители на БГД участват в различни инициативи
осъществявани от Музея. Хубава традиция стана и организираната
съвместно ежегодна Коледна вечер на геолога, на която се срещат геолози
от няколко поколения и в приятна атмосфера се отбелязва настъпването на
коледните и новогодишни празници. По време на тези среща участниците
имат удоволствието да се срещат с изкуството на различни изпълнители,
допринасящи за празничното настроение.
През настоящата година съвместно с ръководството на Музея се
обмислят различни инициативи посветени на Международната година на
планетата Земя, като например популяризиране на идеята за пътуващите
геоложки кабинети, насочени към учащите в средното образование,
организиране на фотоизложба на геоложка тематика и други.
Сътрудничество се осъществява и с Българското минералогическо
дружество, съвместно с това дружество се работи по организиране на
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специализирана екскурзия в рамките на Международния минераложки
конгрес през 2010 г., организирането на международна конференция по
Геоархеология и Археоминералогия, посветена на Международната година
на планетата Земя, която се предвижда да се състои през октомври 2008 г.
Тесни връзки се поддържат с ръководствата на ГГФ при СУ “Св. Кл.
Охридски” и ГПФ на МГУ “Св. Иван Рилски”, с Геологическия институт и ЦЛКМ
при БАН, със Съюза на учените в България и други сродни организации. През
изминалата година специално искаме да обърнем внимание на
организираната съвместно с ГИ при БАН, ГГФ на СУ и Дружеството на
геофизиците в България честване на 100-годишнината от рождението на
акад. Е. Бончев и геоложката екскурзия към него в района на Искърското
дефиле. Отпечатването на материалите на научните ни конференции се
спонсорира от Печатницата на СУ “Кл. Охридски”, за което ние специално
благодарим на колегите, допринасящи за това.
Поддържането на интернет страницата от квалифицирани кадри и
мултимедийното обезпечаване на научните конференциите се осигурява с
подкрепата на ЦЛМК, БАН.
V. Списание на БГД, библиотека и книгообмен
След период на известни трудности, в последните две години може да
се отчете, че Списанието на БГД излиза редовно. Финансирането на
списанието, което в миналото бе един доста тежък проблем, понастоящем се
осъществява благодарение на спечелването на проекти за финансиране на
периодични издания към Фонд “Научни изследвания” при МОН, както и
финансовите средства отпускани от ръководството на БАН. Предпечатната
подготовка изцяло се осъществява от наши колеги и тук искаме специално да
изкажем нашата благодарност на колежките Яна Цветанова и Надежда
Велинова, както и на главния редактор на списанието ст.н.с. Йоцо Янев,
чиито усилия бяха решаващи в направения прелом по отношение на
ритмичността в издаване на списанието ни. Както бе отбелязано по горе,
голяма крачка напред бе направена и в подготовката и разпространение на
списанието в електронен вид, което на практика разширява твърде много
потенциалната му аудитория.
Необходимо е да се намерят средства и човешки ресурси за
електронната обработка на по-старите броеве на списанието.
След няколкогодишното удачно участие в конкурса на НФНИ за
финансиране на научната периодика и редовно постъпващото субсидиране
от БАН финансовата страна на издаването на списанието е напълно
уредена. Проблемите, които сега стоят пред списанието са:
1. Поради известно намаление на активно пишещите геолози у нас и
ежегодното организиране на сравнително многобройни научни
форуми в последните години, статиите които постъпват в
списанието са крайно недостатъчни. Сега това е главната причина
за закъснение на издаването на списанието. Да се надяваме, че

9

през 2008 г. това ще бъде преодоляно, имайки предвид
постъпилите вече доклади от последната годишна конференция.
2. За да се отговори адекватно на изискванията на конкурса за
финансиране на НФНИ е необходимо да се разшири редколегията с
чуждестранни членове и по-широко да се практикува рецензиране
от външни на редколегията специалисти в съответната област.
Известни затруднения има в разпространение на списанието като
книжно тяло, най-вече предвид на чувствително нарасналите пощенски
разходи за изпращане в чужбина. Понастоящем се разпращат 33 броя чрез
Централната библиотека на БАН сектор “Международен обмен на
публикации”, от които обаче, за съжаление, само 19 броя до институции в
чужбина. Заявки за разпространение от частни разпространителни фирми и
отделни лица извън страната постъпват периодично, но също така за
ограничени бройки.
По линията на книгообмена в библиотеката на дружеството годишно
постъпват 50 броя периодични заглавия и ограничен брой монографии,
юбилейни сборници и други. Най-много периодични заглавия се получават от
Германия (11), Италия (8), Франция (6) и Австрия (5). За съжаление, въпреки
направените опити, не е подновен успешно активния в миналото книгообмен
с Русия и понастоящем в библиотеката на дружеството не постъпват
периодични издания от там.
През изминалия мандат в резултат на разбирането проявено от
ръководството на Геологическия институт на библиотеката на дружеството
бе предоставено допълнително помещение в сградата на Геологическия
институт. Понастоящем там е събрана голяма част от архива на дружеството
и част от последните томове на Списанието ни. В обработката на архивните
материали, поддържането на ред в помещенията на библиотеката все още
има какво да се желае, но след като е решен основният въпрос с намиране
на подходящо допълнително помещение, ние се надяваме, че в скоро време
всички все още съществуващи проблеми ще бъдат успешно решени и
библиотеката ще бъде в далеч по-приветлив вид за използване от
интересуващите се членове на дружеството.
VІ. Финанси
Изминалият двугодишен период във финансово отношение може да се
оцени като успешен. Постъпленията в касата на дружеството по време на
организирания 80-годишен Юбилей на БГД през 2005 г. създадоха една
добра финансова основа и чувство на сигурност, което е много важно при
планиране на дейността. Всички ние добре помним тежките във финансово
отношение години, когато липсата на средства до голяма степен създаваше
непреодолими препятствия за протичане на нормалния живот на
дружеството. Сега уверено може да кажем, че този период е отминал. В това
отношение стремежът на УС през последните две години е да се запази
възприетата практика за положителен финансов баланс в края на всяка
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година с една разумна политика на балансиране на приходите и разходите. И
ако погледнем Таблици 1 и 2 може да се уверим, че тази политика е спазена
– наличността в началото на настоящия мандат е 12425.76 лв. а в края на
периода в касата на дружеството има 16715.63 лв. т.е. налице е едно
увеличение с 4289.87 лв.
По отношение на приходите може да се подчертае, че основните ни
приходи са осигурени с любезното съдействие на различни фирми, работещи
в областта на геологопроучвателното и минно-добивното дело в страната.
Сред тях специално искаме да отбележим Болкан Минерал енд Майнинг,
Мелроуз рисърсиз, Асарел-Медет АД, Кеймбридж-Бългерия ЕАД, Евротест
Контрол АД, Геотехника АБС ООД, БОНДИС ООД, Геоинс ООД, на които
искрено благодарим.

ТАБЛИЦА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2006 И 2007
ГОДИНА
ПО ЛЕВОВАТА СМЕТКА НА БГД (ДО 31.12.2007 Г.)
Таблица 1
2006
2007
819.00 874.00

№
ВИД ПРИХОД
1 Членски внос
2 Абонамент Сп. БГД
1165.00 1214.75
3 Продажба Сп. БГД
4 Продажба Сб. резюмета от научни конференции
5 Годишна геоложка екскурзия
2716.00 244.00
6 Такса участие в научна конференция
3825.00 1511.18
7 Спонсорство
5467.34 4500.00
8 МОН и ГИ - издаване на Сп. БГД
1600.00 3000.00
9 Банкови лихви
19.61
27.28
Общо приходи
15611.95 11371.21

11

№
ВИД РАЗХОД
1 Издаване на Сп. БГД
2 Сайт
3 Членски внос в EAGE и AEGS
4 Данъци и осигуровки
5 Консултантски и правни услуги
6 Годишна геоложка екскурзия
7 Командировъчни
8 Организиране на научна конференция
9 Организиране на коледна вечер
10 Канцеларски и пощенски разходи
11 Финансови разходи
Общо разходи
Наличност към 01.01.2006
Наличност към 31.12.2007

Таблица 2
2006
2007
3171.13 1504.96
494.52 225.49
342.48
150.97 291.26
560.50 270.75
2515.27 647.25
1102.73 729.00
5381.45 2212.38
352.23 1227.80
874.52 656.88
75.70 170.39
14679.02 8278.64
12425.76
16715.63

Определено увеличение има и от приходите постъпващи на базата на
спечелени проекти за издаване на списанието от 1600 лв. през 2006 г. – на
3000 лв. през 2007 г., което е резултат на известно повишение повишените
суми отпускани по този тип проекти от страна на МОН, както и на
финансовото участие на ГИ на БАН. Съществено перо са и постъпленията от
такси правоучастие в научните конференции. Тук следва обаче да се
отбележи, че този тип разходи отиват непосредствено за покриване на
разходите по организиране на конференциите. Известно макар и малко
увеличение има от продажбата на Списанието на БГД и други печатни
материали на дружеството. Делът на приходите от членски внос продължава
да е относително нисък, но УС смята, че в настоящата финансова обстановка
в страната при неадекватно ниското заплащане на работещите в сферата на
науката и образованието е ненужно да се търсят постъпления от по-висок
членски внос.
В структурата на разходите най-висок дял заемат разходите за
организиране на научни конференции съответно 5381 и 2212 лв. през двете
години. Чувствително по-високите разходи през 2006 г. се дължат на
обстоятелството, че научната конференция бе проведена в НДК, където
наемът за ползване на зали е относително висок. Известна разлика се
забелязва в разходите за организиране на двете коледни вечери, но тук
следва да се има в предвид, че последната коледна вечер (2007) бе
съчетана със заключителния традиционен коктейл в края на научната
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конференция, така че реално част от този разход, следва да се отнесе към
предния ред.
Прави впечатление и по-високия разход за издаване на списанието на
БГД през 2006 год. , но тук следва да се отчете, че в този период в същност
бяха платени две книжки на списанието.
По-високите разходи за консултантски и правни услуги през 2006 г. се
наложиха поради необходимостта от нова съдебна регистрация след
проведеното общо събрание, така както е изискването по закона.
Валутната сметка на дружеството в щатски долари през мандатния
период не е използвана и минималното нарастване в нея е от изплатени
лихви през последните две години.
ТАБЛИЦА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2006 И 2007
ГОДИНА
ПО ВАЛУТНАТА СМЕТКА НА БГД (ДО 31.12.2007 Г.)

№
ВИД ПРИХОД
1 Приходи от лихва
Общо приходи

Таблица 3
2006
2007
15.86
19.23
15.86
19.23

№
1
Общо разходи

Таблица 4
2006
2007
0.00
0.00
0.00
0.00

ВИД РАЗХОД

Наличност към 01.01.2006
Наличност към 31.12.2007

1019.11
1054.20

Заключение
Обобщавайки изложеното по-горе, становището на УС е, че
изминалият период като цяло може да се отчете като успешен за
пълноценния организационен живот на Българското геологическо дружество.
Налице е постепенно, но стабилно увеличаване на членския състав, главно
за сметка на привличане на млади колеги, част от които се изявяват успешно
в провежданите научни форуми. Регулярно и на добро ниво се провеждат
традиционните инициативи на дружеството като годишни екскурзии, Коледни
вечери на геолозите и други.
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Електронната страница на дружеството се поддържа ритмично, което
чувствително улеснява популяризирането на инициативите на дружеството у
нас и в чужбина.
Наблюдава се оживление и в контактите с традиционните и нови
партньори на дружеството. Успешно, но може би с малко по-бавни темпове,
върви интеграцията ни с колегите от сродни европейски институции.
Списанието на БГД вече се издава ритмично, решени са финансовите
и редица технически въпроси, които в миналото създаваха проблеми.
Известно отстъпление се наблюдава в интензивността на книгообмена
на дружеството, проблеми съществуват и в организацията и ползването на
наличния фонд в библиотеката на дружеството, на които следва да се
обърне внимание в бъдеще.
Финансовите показатели на Дружеството през последните години
показват една добра стабилност и нарастване на активите му. Тук, обаче
трябва да се има предвид, че това се дължи изключително на спонсорството
от страна на различни фирми, преди всичко с чуждестранно участие, а не на
един гарантиран приход от членски внос и/или други източници. По тази
причина и имайки предвид затрудненията, които изпитват фирмите в геологопроучвателния и минно-добивни сектори, твърде е възможно тези приходи да
спрат или силно намалеят през следващите години. Това налага едно
изключително пестеливо и разумно изразходване на натрупаните средства с
цел осигуряване преди всичко на нормалния и утвърден през последните
години живот на дружеството – годишните екскурзии, конференциите и
издаването на списанието.
Настоящата година, както бе отбелязано по-горе, е възлова по
отношение на участието на дружеството в отбелязване на Международната
година на планетата Земя. Ние се надяваме, че с активността и
инициативността на всички наши членове и другите сродни институции в
страната ще допринесем за успешното и провеждане и изпълнение на
поставените предизвикателства и високи цели за пълноценното
утвърждаване на науките за Земята като един от основните фундаменти за
успешното развитие на цивилизацията в бъдещето.
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