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Общо събрание на Българското геологическо дружество – 2014 г.
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На 11 декември 2014 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. 
Цар Освободител 15, Аула на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ се проведе Общо събрание на 
Българското геологическо дружество (БГД). При пър-
воначалното преброяване на официално регистрирани-
те делегати се установи липса на кворум. Поради това 
събранието не започна в 12.00 ч., както беше обявено в 
Поканата, публикувана в интернет-страницата на БГД 
www.bgd.bg, и поставена на адреса, на който е регистри-
рано дружеството – гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, 
бл. 24, Геологически институт – БАН (в съответствие с 
Устава на БГД, гл. ІІІ, чл. 14, ал. 3), а започна в 13.00 ч., 
при спадащ кворум от 76 делегати от общо 355 членуващи 
в БГД, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ.

Общото събрание беше открито от Председателя 
на Управителния съвет на БГД Димитър Синьовски. 
Според обявената Покана, събранието протече при след-
ния дневен ред:

1. Избор на почетен член на БГД.
2. Разни.

По т. 1. 
По предложение на Управителния съвет на БГД в съот-

ветствие с чл. 6 от Устава на БГД за значим принос в раз-
витието на сдружението за негов почетен член беше избран 
професор д-р Радослав Наков от Геологическия институт 
– БАН.

По т. 2.
Стефан Шанов представи информация за проведения 

от 24 до 26 септември ХХ конгрес на Карпато-Балканската 
геологическа асоциация в Тирана, Албания.

Невен Георгиев направи предложения: за организира-
не на тематични геоложки екскурзии; за провеждане на 
Годишната научна конференция на БГД преди летния по-
леви сезон; за обединяване на геоложките списания, за да 
се повиши международният рейтинг и др.
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