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Общо събрание на Българското геологическо дружество – 2011 г.

На 8 декември 2011 г. в гр. София, бул. „Цар Освободител“ 
15, в Аулата на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ се проведе Общо събрание на Българското 
геологическо дружество (БГД). При първоначалното пре-
брояване на официално регистрираните делегати се уста-
нови липса на кворум (присъстваха 80 делегати), поради 
което събранието не започна в 8.30 ч., както беше обяве-
но в обнародваната покана в Държавен вестник (бр. 61, от 
09.08.2011 г.), а в 9.30 ч., при спадащ кворум от 80 делегати 
от 315 членуващи в БГД, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
и Устава на БГД, според които събранието е легитимно и 
може да взима решения.

Общото събрание беше открито от Председателя на 
Управителния съвет на БГД Радослав Наков. Единодушно 
и с открито гласуване за председател на Общото събра-
ние беше избран Филип Мачев, а за секретар – Златка 
Милаковска.

Според обявената и публикувана в Държавен вестник 
покана, събранието протече при следния дневен ред:

Отчет на Управителния съвет1. 
Отчет на Контролния съвет2. 
Избор на почетни членове на БГД3. 
Промени в устава на БГД4. 
Избор на Председател, Управителен съвет, Контро5. 
лен съвет и Главен редактор на списанието на БГД
Приемане на бюджет на дружеството за 2012–2013 г.6. 
Разни.7. 

От името на Управителния съвет на Дружеството, от-
чет за дейността му през периода 2010–2011 г. представи 
Председателят на Управителния съвет Радослав Наков. 
Като найзначими събития в дейността на Дружеството 
бяха отбелязани:

– организиране и провеждане на две научни кон-
ференции с международно участие „Геонауки 2010“ и 
„Геонауки 2011“;

– поддържане на добрата традиция за ежегодно организи-
ране на пролетна геоложка екскурзия – през 2010 г. се прове-
де двудневна екскурзия с маршрут гр. София – гр. Враца – пе-
щерата Леденика – курорта Вършец – с. Гинци, а през 2011 г. 
също двудневна, с маршрут гр. София – Брестница – Луковит 
– гр. Плевен – пещерата „Проходна“ край Карлуково;

– поддържане на актуална и полезна интернет страница 
(www.bgd.bg) с информация за живота на дружеството;

– осигурен интернет достъп до броеве на Списание на 
БГД излезли след 1990 г.;

– организиране през 2010 г. на научна дискусия по 
проблеми на нискометаморфните комплекси в България 
с основни докладчици чл.кор. Иван Загорчев и доц. Янко 
Герджиков;

– участие в организиране на Коледна вечер на геолога, 
съвместно с НМ „Земята и хората“;

– увеличаване на численият състав на дружеството (до 
315 члена), главно за сметка на привличане на колеги, ра-
ботещи в геологопроучвателни и миннодобивни фирми;

– редовно издаване на Списание на Българското геоло-
гическо дружество.

Отчет за дейността на Контролния съвет направи 
Председателят му Елена КолеваРекалова, според кой-
то нарушения във финансовата и материалната отчет-
ност на дружеството между двете Общи събрания не са 
установени.

По предложение на Управителния съвет Общото 
събрание избра трима нови почетни членове на БГД: 
Страшимир Страшимиров, Платон Чумаченко и Кларк 
Бърчфийл (САЩ)

Председателят на УС на БГД Радослав Наков откри Общото 
събрание в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски“

Комисията по изборите в състав: Владимир Георгиев, Росен 
Недялков и Василка Младенова преброява бюлетините от 
гласуването
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Бяха обсъдени, гласувани и приети две промени в 
Устава на БГД:

– ал. (2). Членовете на сдружението са редовни и почет-
ни (гл. ІІ, чл. 6.) се променя с нов текст:

ал. (2). Членовете на сдружението са редовни, почетни 
и колективни (гл. ІІ, чл. 6.);

ал. (3). Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и 
мястото на провеждане на Общото събрание. Тя се обна-
родва в „Държавен вестник“ наймалко един месец преди 
насрочения ден и се поставя на мястото за обявления в 
сградата, в която се намира управлението на сдружението 
(гл. ІІІ. чл. 14) променя се с нов текст:

ал. (3). Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и 
мястото на провеждане на Общото събрание. Тя се публи-
кува в интернет страницата на БГД (www.bgd.bg), наймал-
ко един месец преди насрочения ден и се поставя на място-
то за обявления в сградата, в която се намира управлението 
на сдружението. По решение на УС поканата може да се 
обнародва и в „Държавен вестник“ (гл. ІІІ. чл. 14).

В съответствие с Устава на БГД с тайно гласуване 
беше избран нов Управителен съвет, Главен редактор на 
Списание на БГД и Контролен съвет за следващите две го-
дини (2012–2013 г.) в следния състав:

Управителен съвет
Председател Радослав Наков
Зам.председател Димитър Синьовски
Секретар Любомир Методиев
Касиер Евгения Тарасова
Библиотекар Момчил Дюлгеров 
Член Димитър Димитров
Главен редактор на Сп. на БГД Златка Чернева

Контролен съвет
Председател Елена КолеваРекалова
Член Стефка Приставова
Член Живка Янакиева

Евгения Тарасова
Член на Управителния съвет на 

Българското геологическо дружество


