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Общо събрание на Българското геологическо дружество – 2013 г.

На 12 декември 2013 г. от 9.00 ч. в гр. София, бул. Цар 
Ос вободител 15, зала 2 на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ се проведе Общо събрание на 
Българското геологическо дружество (БГД). При първона-
чалното преброяване на официално регистрираните деле-
гати се установи липса на кворум. Поради това събрани-
ето не започна в 9.00 ч., както беше обявено в Поканата, 
публикувана в интернет страницата на БГД (www.bgd.bg) и 
поставена на адреса, на който е регистрирано дружеството 
(гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 24, Геологически 
институт при БАН, в съответствие с Устава на БГД, гл. ІІІ, 
чл. 14, ал. 3), а започна в 10.00 ч., при спадащ кворум от 
56 делегати от общо 358 членуващи в БГД (на основание  
чл. 27 от зЮЛНЦ).

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 Покана, събранието протече при 
следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет. 
2. Отчет на Контролния съвет.
3. Избор на Председател, Управителен съвет, Кон тро

лен съвет и Главен редактор на Списанието на БГД.
4. Приемане на бюджет на дружеството за 2014–2015 г.
5. Разни.

От името на Управителния съвет на Дружеството, отчет 
за дейността му през 2012–2013 г. представи Председателят 
на Управителния съвет Радослав Наков. Като найзначими 
събития в дейността на Дружеството бяха отбелязани:

– организиране и провеждане на две Научни конфе-
ренции с международно участие – „Геонауки 2012“ и 
„Геонауки 2013“; 

– съвместно с Българското минералогическо друже-
ство, Руския културноинформационен център и БАН 
през 2013 г. се организира и проведе Научна конференция 
„Вернадски и ХХІ век: геосфера, биосфера, ноосфера и 
симетрия“;

– традиционно дружеството поддържа тесни връз-
ки с НТС по минно дело и геология и участва в орга-
низирането на съвместни мероприятия, като напри-
мер Международната научнотехническа конференция 
„Геология и нефтогазоносен потенциал на Балканско
Черноморския регион“;

– съвместно с ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“ ор-
ганизира лекция, посветена на посещението на наши коле-
ги в Судан, на която присъства и посланикът на Судан;

– изпратено и представено е становище относно разра-
ботената от Министерството на икономиката енергетиката 
и транспорта Национална стратегия за развитие на минната 
индустрия;

– поддържа добрата традиция за ежегодно организира-
не на пролетна геоложка екскурзия. През 2012 г. се проведе 
двудневна екскурзия с маршрут София – Брезник – Трън с 
акцент върху златните находища, свързани с Руйския плу-
тон, а през 2013 г. – двудневна екскурзия с маршрут София 
– Враца – Белоградчик с посещение на пещерата „Магура“ 
и Белоградчишките скали;

– поддържа актуална и полезна интернет страница 
(www.bgd.bg) с информация за живота на дружеството и 
предстоящи международни прояви;

– осигурява интернет достъп до броевете на Списание 
на БГД, излезли след 1986 г.

Председателят на Общото събрание Филип Мачев дава 
думата на Председателя на БГД Радослав Наков да изнесе 
Отчетния доклад на Управителния съвет

Председателят на Контролния съвет Елена КолеваРекалова 
прави отчет за дейността на съвета



174

– участие в организирането на Коледна вечер на геоло-
га, съвместно с Националния музей „земята и хората“;

– увеличаване на числения състав на дружеството (до 
358 члена), главно с привличане на млади колеги – докто-
ранти и студенти;

– издава Списание на Българското геологическо дру
жество.

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.

В съответствие с Устава на БГД с тайно гласуване 
беше избран нов Управителен съвет, Главен редактор на 

Членове на БГД, присъстващи на събранието Изказване на Йоцо Янев – отляво Руслан Костов, отдясно 
Платон Чумаченко и Владислав КостовКитин

Списание на БГД и Контролен съвет за следващите две го-
дини (2014–2015) в следния състав:

Управителен съвет:
Председател Димитър Синьовски
зам.председател Валери Сачански
Секретар Любомир Методиев
Касиер Евгения Тарасова
Библиотекар Дочо Дочев
Член Елеонора Балканска
Главен редактор на Сп. на БГД Йоцо Янев

Контролен съвет
Председател Огнян Петров
Член Елена КолеваРекалова
Член Живка Янакиева

Евгения Тарасова
Член на Управителния съвет на БГД


