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Abstract. The Bulgarian Geological Society was created February 26, 1925 and had 5 stages in his development. The 1st is the 
“romantic-heroic” stage connected with the presidents prof. G. Bonchev (1925, 1927, 1928), eng. K. Sadakov (1926); eng. P. Todorov 
(1929); eng. G. Konyarov (1930–1934), eng. A. Spassov (1935, 1936), prof. St. Bonchev (1937), eng. D. Marinov (1938, 1940), prof. P. 
Ba kalov (1939, 1941–1944), prof. Ts. Dimitrov (1945–1946), acad. Ek. Bonchev (1947); corr. member V. Tzankov (1948). The 2nd stage 
is the so call “mournful pause” – during the presidency of acad. eng. Y. Yovchev (1950–1959). The 3rd is the stage of the “new develop-
ment” (1960–1989) when presidents were acad. I. Kostov (1959–1961), prof. Ts. Dimitrov (1961–1966), prof. P. Mandev (1966–1971 and 
1975–1980), assoc. prof. I. Monahov (1971–1975), prof. M. Zhelyazkova-Panayotova (1980–1985), assoc. prof. M. Staykov (1985–1989). 
The 4th stage is of the “vague development” (1989–2001), connected with the presidency of assoc. prof. N. Zidarov (1989–1996), prof. 
V. Vuchev (1996–1998), corr. member Ch. Dabovski (1998–2001), and the last stage of the “modern development” since the 1990 up to 
present day, connected with the presidency of assoc. prof. V. Kovachev (2001–2005), prof. Str. Strashimirov (2005–2009), prof. R. Nakov 
(2009–2013), prof. D. Sinnyovski (2013–2015), and assoc. prof. E. Tarassova (from 2016). 
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Резюме. Българското геологическо дружество е създадено на 26.02.1925 г. и неговото развитие преминава през 5 етапа. 
Първият е т.нар. „романтично-героичен“, свързан с председателите проф. Г. Бончев (1925, 1927, 1928), инж. К. Садъков (1926), 
инж. П. Тодоров (1929), инж. Г. Коняров (1930–1934), инж. А. Спасов (1935, 1936), проф. Ст. Бончев (1937), инж. Д. Маринов 
(1938, 1940), проф. П. Бакалов (1939, 1941–1944), проф. Ц. Димитров (1945–1946), акад. Ек. Бончев (1947), чл.-кор. В. Цанков 
(1948). Следващият етап е на „тъжната пауза“ – времето на председателството на акад. инж. Й. Йовчев. Третият етап е наречен 
„нов подем“, когато председатели са акад. И. Костов (1959–1961), проф. Ц. Димитров (1961–1966), проф. П. Мандев (1966–1971 
и 1975–1980), ст.н.с. И. Монахов (1971–1975), проф. М. Желязкова-Панайотова (1980–1985), ст.н.с. М. Стайков (1985–1989). 
Третият етап е на „смутеното развитие“ (1989–2001) с председатели: ст.н.с. Н. Зидаров (1989–1996), ст.н.с. В. Въчев (1996–1998), 
чл.-кор. Хр. Дабовски (1998–2001). Последният етап е на „модерното развитие“ (от 2001) и е свързан с председателството на доц. 
В. Ковачев (2001–2005), проф. Стр. Страшимиров (2005–2009), проф. Р. Наков (2009–2013), проф. Д. Синьовски (2013–1015) и 
доц. Е. Тарасова (от 2016).

Ключови думи: Българско геологическо дружество, 90 години история.

Увод

Българското геологическо дружество формално е 
създадено на 26.02.1925 г., а през 2015 г. се чест-
ва 90 годишния му юбилей. В края на септември 
2015 г. по телефона ми се обади председателят на 
БГД проф. Д. Синьовски и ми предложи като по-
четен член на БГД да изнеса доклад, посветен на 
този юбилей. Аз смятах, че такъв доклад би тряб-
вало да бъде изнесен от председателя, но като се 

разрових из историята видях, че изнасянето на 
юбилейни доклади не от председателите на дру-
жеството е била честа практика и дадох своето 
съгласие. Задачата се оказа доста трудна. Акад. 
Т. Николов и проф. Б. Маврудчиев (2005) пишат: 
„Вероятно никоя друга институция, свързана с 
българската геология не е била толкова подоба-
ващо чествана, както Българското геологическо 
дружество. Поради това, вероятно, нищо ново не 
може да се добави към вече известните анализи на 

1 Разширен текст на доклад, изнесен на тържественото събрание по случай 90-та годишнина на БГД, състояло се в Аулата на СУ 
„Св. Климент Охридски“ на 10 декември 2015 г.
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дейността на дружеството.“ Това е много вярно 
и важи още повече и след тяхната статия! Досега 
съм намерил 15 статии, засягащи различни етапи 
от историята на БГД: Ел. Коен (1946), П. Бакалов 
(1950), Ц. Димитров (1965), П. Мандев (1967, 1968, 
1969, 1976), Хр. Спасов и П. Мандев (1969), Хр. 
Хрисчев (1985), М. Желязкова-Панайотова (1985, 
1987), Н. Зидаров (1995), Хр. Дабовски (2000), Б. 
Маврудчиев (2005), Т. Николов и Б. Маврудчиев 
(2005). Вероятно има и други, които не съм успял 
да намеря. 

Предистория

По думите на проф. П. Бакалов (1950) „всъщност 
ос новаването на дружеството води началото си 
още от 1924 г. През м. януари 1924 г. идва при мен 
моят колега проф. Ст. Бончев и в разговора, който 
водихме върху институтски работи, между дру-
гото ми каза „Не е ли вече време да се основе и у 
нас геоложко д-во, в което да се съберат макар и 
малкото разпръснати геолози и минни инженери?“ 
Тази идея на Ст. Бончев ми хареса и аз я възприех. 
Наскоро след това в един разговор с проф. Г. Бон чев 
подхвърлих същата мисъл, Г. Бончев намери това  
за навременно и възприе тази идея. В друга една 
среща между трима ни бе решено да се поканят 
колегите геолози и минни инженери на една среща  
за да се обмисли основаването на БГД, за коя-
то цел бе пус ната на 12.II.1924 г. една покана...“  
На 20.II.1924 г. се провежда първото заседание 
на БГД. През 1924 г. са се провели 9 заседания, 
кои то са се ръководили временно от проф. Г. Бон-
чев и от временния секретар проф. Ст. Бончев. На 
18.02.1925 г. настоятелството на новообразувано-
то дружество изпраща до Министерството на вът-
решните работи и народното здраве заявление с 
молба за одобряване на устава и узаконяване на 
дружеството (Желязкова-Панайотова, 1987). На 
25.02.1925 г. ресорен началник на Министерството 
утвърждава устава, а на 26.02.1925 г. (с писмо  
№ 879) МВРНЗ утвърждава устава и това е дата-
та на легализирането на Българското геологичес-
ко дружество. Уставът е приет и на събрание на 
БГД, проведено на 28.02.1925 г. в 6.30 часа сл. пл. 
Мандатът на Настоятелството е бил едногодишен, 
като Общото годишно събрание се свиква в по-
следния неделен ден на м. януари всяка година. По 
неписано правило е ставало алтернация в настоя-
телството – когато председателят е бил геолог, то 
подпред седател е ставал минен инженер и обратно. 
Това правило обаче не винаги е било спазвано!

История

Николов и Маврудчиев (2005) правят успешно 
етапизиране на историята на БГД, с която съм съг-
ласен (с малки допълнения):

1) 1925–1950 г. – романтико-героичен етап – 
последен председател проф. В. Цанков;

2) 1950–1959 г. – тъжна пауза, свързано с 
председателството на акад. Й. Йовчев; възстано-
вител проф. В. Цанков (1959 г.); 

3) 1959–1989 г. – нов подем, свързан главно с 
имената на проф. П. Мандев (1966–1970; 1975–
1980), проф. М. Желязкова-Панайотова (1980–
1985) и др.;

4) 1989–2001 г. – смутено развитие в условия-
та на икономически преход и намаляване на гео-
ложките проучвания. Дейността на дружеството, 
включително издаването на Списанието, продъл-
жава благодарение на приходите от минималния 
членски внос и спорадичното спонсорство на наши 
и международни минни компании; 

5) от 2001 г. – модерен подем, свързан с пред-
седателството на доц. В. Ковачев: освен редовно 
провеждане на годишни научнаи конференции 
„Геонауки“, Ден на геолога, геоложки екскурзии 
и публикуване на Списанието на БГД (3 книжки в 
една), въвежда се и електронен вариант – уебсайт 
на дружеството. Дейността на дружеството почти 
изцяло се спонсорира от наши и международни 
минни компании, а издаването на Списанието – и 
от Фонд за научни изследвания при МОН (след ус-
пешно участие в ред конкурси), както и от БАН 
(до 2010 г.). 

Началото

На 26.II.1925 г. е избрано първото Настоятелство: 
председател акад. проф. Георги Бончев (сн. 1), под-
председател инж. К. Бояджиев, секретар проф. Ст. 
Бончев, касиер проф. П. Бакалов и контролен съ-
вет: инж. А. Спасов и инж. П. Тодоров. Първото 
настоятелство се е занимавало с организацията на 
дружеството, съставянето и легализиране на ус-
тава и провеждане на организационния му живот 
– според устава то е провеждало общо събрание 
всяка сряда (с изключение на месеците от юни до 
септември, оставени за активна теренна работа).

За 1926 г. Настоятелството е в състав: предсе-
дател инж. Кънчо Садъков (сн. 2) (с неговото име 
е свързано усвояването на Пернишките въглища – 
П.Ч.), подпредседател проф. Наум Николов, сек-
ретар проф. Ст. Бончев, касиер проф. П. Бакалов; 
контролен съвет: инж. Б. Радославов и инж. А. Спа-
сов. В този ранен период дружеството бързо е ук-
репнало и вече е наброявало 50 члена (и 3 чуждес-
транни!) при 17 член-учредители.

През 1927 и 1928 г. Настоятелството е: пред-
седател проф. Г. Бончев, подпредседател инж. С. 
Тошков, секретар проф. Н. Николов, касиер проф. 
П. Бакалов; контролен съвет: инж. Хр. Бакърджиев 
и Д. Алахверджиев (учител). През годината са из-
несени множество реферати. Взима се решение 
общите събрания да се провеждат във втората по-
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ловина на м. декември, а редовните – всеки ме-
сец и то в сряда, с изключение на летните месе-
ци. През 1927 г. започва да излиза Списанието на 
Българското геологическо дружество.

През 1929 г. Настоятелството е с председател 
инж. Петко Тодоров (сн. 3) (няма данни за другите 
членове). 

През 1930 и 1931 г. дружеството е ръководе-
но от: председател инж. Георги Коняров (сн. 4), 
подпредседател проф. П. Бакалов, секретар инж. 
П. Петров, касиер проф. Н. Николов, библиоте-
кар доц. В. Г. Радев; редактори: проф. Ст. Бончев, 
проф. П. Бакалов и асист. Стр. Димитров.

През 1932 г. Настоятелството е: председател 
инж. Г. Коняров, подпредседател Рафаел Попов 
(сн. 5), секретар проф. П. Бакалов, касиер проф. Н. 
Николов, библиотекар доц. В. Г. Радев; редакцио-
нен комитет: инж. П. Петров, асист. Стр. Димитров 
и доц. В. Г. Радев. Дружеството е имало 60 отчете-
ни члена и е провело 2 редовни заседания, на кои-
то са докладвани 7 научни труда.

На 15.01.1933 г. общото годишно събрание 
преизбира старото ръководство, но избира нов 
редакционен комитет – проф. Ст. Бончев (сн. 6) 
и асист. Стр. Димитров; контролна комисия – Н. 
Пушкаров и Д. Алахверджиев. Отпечана е годиш-
нина V на списанието.

През 1934 г. дружеството се е ръководило от 
Настоятелство: председател инж. Г. Коняров, под-
председател Р. Попов, секретар проф. П. Бакалов, 
касиер проф. Н. Николов; списанието се е редакти-
рало от проф. П. Бакалов, асист. Стр. Димитров и 
инж. Г. Константинов. Провели са се 6 редовни 
заседания. Отпечатана е годишнина VII на списа-
нието на БГД, в кн. 2 на която има Опис на българ-
ската геоложка книжнина за 1933–1934 г. – статии, 
публикувани извън Списанието на БГД.

През 1935 и 1936 г. Настоятелството е в със-
тав: председател инж. А. Спасов, подпредседател 
проф. П. Бакалов, секретар инж. Г. Константинов, 
касиер проф. Н. Николов, библиотекар д-р Р. Бе-
регов; редакционен съвет: проф. П. Бакалов, инж. 
К. Константинов и д-р П. Гочев. Състояли са се 7 
редовни събрания, на които са изнесени много-
бройни реферати.

На 20.12.1936 г. е избрано Настоятелство за 
1937 г.: председател проф. Стефан Бончев, под-
председател инж. К. Константинов, секретар проф. 
П. Бакалов, касиер инж. Г. Василев, библиотекар 
д-р Р. Берегов; редколегия: проф. П. Бакалов, инж. 
К. Константинов и д-р Ек. Бончев. Проведени са 
14 редовни заседания, на които са изнесени 16 ре-
ферата, като са били изслушани и впечатленията 
на проф. П. Бакалов от XVII Международен геоло-
гически конгрес, проведен в Москва. Дружеството 
е имало 68 члена, 11 от които са пожизнени. В 
библиотеката е имало 2752 тома. Отпечатана е 
годишнина IX на списанието. В отделните книж-
ки на списанието е публикувана информация от 

Българските държавни минерални бани, вероятно 
спонсорирали дружеството. 

На 26.12.1937 г. е избрано ръководство за 
1938 г. в състав: председател инж. Драгомир Ма-
ринов, подпредседател инж. Г. Василев, секретар 
проф. П. Бакалов, касиер инж. Б. Недев (който, 
поради преместване в провинцията подава остав-
ка и е заменен на 23.02.1938 г. от д-р В. Цанков), 
библиотекар д-р Р. Берегов; редакционен коми-
тет: доц. Д. Яранов, доц. Стр. Димитров и проф. 
П. Бакалов; контролен съвет: инж. Ст. Велчев 
и д-р Хр. Пиперов. Проведени са 4 заседания с 
4 реферата. Дружеството е наброявало 83 чле-
на. Отпечатана е годишнина X на списанието. 
В Държавния архив е запазен любопитен доку-
мент, свързан с одобряването на това ръковод-
ств: 9.05.1938 г. „Проучени лицата, влизащи в 
Управителното тело се оказаха политически бла-
гонадежни. Политическата полиция е на мнение 
да бъде утвърден уставът им.“

На 18.12.1938 г. е избрано следното ръковод-
ство за 1939 г.: председател проф. Петър Бакалов 
(сн. 7), подпредседател инж. Ст. Велчев, секретар 
д-р Ек. Бончев, касиер д-р Б. Каменов, библио-
текар д-р Р. Берегов; редакционен комитет: доц. 
Д. Яранов, инж. Кр. Георгиев и д-р Ек. Бончев; 
контролна комисия: д-р Х. Пиперов и инж. Жеко 
Георгиев. През 1939 г. са се състояли 8 редовни и 1 
извънредно събрание; не излиза поредната годиш-
нина на списанието.

На 21.01.1940 г. е избрано Настоятелство в със-
тав: председател инж. Д. Маринов, подпредседател 
инж. Ст. Велчев, секретар проф. П. Бакалов, касиер 
д-р В. Цанков, библиотекар д-р Р. Берегов; редак-
ционна колегия: доц. Д. Яранов, д-р Ек. Бончев и 
д-р В. Цанков. При това ръководство дружеството 
е имало 12 редовни заседания и едно извънредно, 
в което в салона на БИАД на 20.12.1940 г. е чест-
вана 70-та годишнина на проф. Стефан Бончев. 
Поднесен му е луксозно подвързан сборник, из-
даден в негова чест, който излиза същевременно 
като годишнина XI на списанието за 1939 г. В него 
са публикувани 30 статии от чуждестранни (между 
които и H. Stille) и български автори. Не ми е из-
вестно в чест на друг български геолог да е публи-
куван мемориален сборник с участието на толкова 
много световно известни автори! През 1940 г. изли-
за и годишнина XII на списанието, в кн. 2 на която 
е публикувана статията на Ек. Бончев „Алпидски 
тектонски прояви в България“.

За периода 26.01.1941–7.05.1942 г. е избрано 
ново Настоятелство в състав: председател проф. 
П. Бакалов, подпредседател инж. И. Божинов, сек-
ретар д-р Р. Берегов, касиер д-р В. Цанков, библио-
текар д-р Б. Каменов; редакционна колегия: доц. 
Д. Яранов и доц. Ек. Бончев; проверителен съвет: 
инж. Ж. Георгиев и инж. Ц. Садаков. Публикувана 
е годишнина XIII на Списанието на БГД. За по-
четен председател е избран проф. Стефан Бончев 
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Иванов. През 1942 г. са се състояли 5 събрания, на 
които са изнесени множество реферати.

През 1943–1944 г. дружеството е било ръ-
ководено от: председател проф. П. Бакалов, 
подпредседател доц. Ек. Бончев, секретар д-р  
Н. Бояджиев, касиер доц. В. Цанков, библиотекар 
Гр. Николаев; редакционен комитет: д-р Б. Ка-
менов, д-р Р. Берегов и доц. Ек. Бончев; провери-

телен съвет: инж. Ж. Георгиев и инж. Ц. Садаков. 
На общи събрания са изнесени 6 реферата. Пуб-
ликувана и годишнина XIV на списанието. През 
1943 г. проф. д-р Hans Stille идва в България и 
на 6.05.1943 г. изнася сказката „Създаване и 
изчезване на континентите и океаните“, а на 
7.05.1943 г. сказка на тема „Тектонски проблеми 
на Югоизточна Европа“. 
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Сн. 1. Акад. Г. Бончев – председател на БГД през 1925, 1927, 1928 г.
Сн. 2. Инж. К. Садъков – председател на БГД през 1926 г.
Сн. 3. Инж. П. Тодоров – председател на БГД през 1929 г.
Сн. 4. Инж. Г. Коняров – председател на БГД през 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 г.
Сн. 5. Доц. Р. Попов – подпредседател на БГД през 1933, 1934 г.
Сн. 6. Проф. Ст. Бончев – председател на БГД през 1937 г. 
Сн. 7. Проф. П. Бакалов – председател на БГД през 1939, 1941–1944, 1946 г.
Сн. 8. Проф. Ц. Димитров – председател през 1945 г.
Сн. 9. Акад. Ек. Бончев – председател през 1947 г.
Сн. 10. Чл.-кор. В. Цанков – председател на БГД през 1948 г.
Сн. 11. Акад. Й. Йовчев – председател на БГД през 1949–1959 г.
Сн. 12. Б. Алексиев – гид на геоложка екскурзия в 1959 г.
Сн. 13. Акад. И. Костов – председател на БГД в 1959–1960 г.
Сн. 14. Проф. П. Мандев – председател на БГД през 1966–1970 и 1975–1980 г.
Сн. 15. Значка на БГД
Сн. 16. Ст.н.с. И. Монахов – председател на БГД през 1970–1975 г. 
Сн. 17. Ст.н.с. Я. Тенчов – зам.-председател на БГД през 1975–1980 г.
Сн. 18. Орден „Кирил и Методий“ I степен
Сн. 19. Проф. М. Желязкова-Панайотова – председател на БГД през 1980–1985 г.
Сн. 20. Ст.н.с. М. Стайков – председател на БГД през 1985–1989 г.
Сн. 21. Д-р А. Стефанов
Сн. 22. Ст.н.с. Н. Зидаров (председател на БГД  през 1989–1995 г.) изразява благодарност на спонсорите Бонка и Стефан 

Стефанови 
Сн. 23. Ст.н.с. В. Въчев – председател на БГД през 1996–1998 г.
Сн. 24. Д-р И. Русанов дава обяснения върху Карбона в Свогенско
Сн. 25. Ст.н.с. Хр. Дабовски – председател на БГД през 1998–2001 г.
Сн. 26. Доц. В. Ковачев – председател на БГД през 2001–2005 г.
Сн. 27. Геоложка екскурзия в ждрелото на р. Ерма при Погановския манастир през 2002 г.

Photo 1. Acad. G. Bonchev – president of the BGS in 1925, 1927, 1928 
Photo 2. Еng. K. Sadakov – president of the BGS in 1926
Photo 3. Еng. P. Todorov – president of the BGS in 1929
Photo 4. Еng. G. Konyarov – president of the BGS in 1930, 1931, 1932, 1933, 1934
Photo 5. Assoc. prof. R. Popov – vice-president of the BGS in 1933, 1934
Photo 6. Prof. St. Bonchev – president of BGS in 1937
Photo 7. Prof. P. Bakalov – president of BGS in 1939 and 1941–1944, 1946
Photo 8. Prof. Ts. Dimitrov – president of BGS in 1945
Photo 9. Acad. Ek. Bonchev – president of BGS in 1947
Photo 10. Corr. member V. Tzankov – president of BGS in 1948
Photo 11. Acad. Y. Yovtshev – president of BGS in 1949–1959
Photo 12. B. Alexiev – guide of geological excursion in 1959
Photo 13. Acad. I. Kostov – president of BGS in 1959–1960
Photo 14. Prof. P. Mandev – president of the BGS in 1966–1970 and 1975–1980
Photo 15. Emblem of BGS
Photo 16. Assoc. prof. I. Monahov – president of the BGS in 1970–1975 
Photo 17. Assoc. prof. Y. Tenchov – vice-president of BGS in 1975–1980
Photo 18. The order “Cyril and Methodius” 1st degree
Photo 19. Prof. M. Zhelyazkova-Panyotova – president of BGS in 1980–1985
Photo 20. Assoc. prof. M. Staykov – president of the BGS in 1985–1989
Photo 21. Dr A. Stefanov
Photo 22. Assoc. prof. N. Zidarov (president of BGS in 1989–1995) thanks the sponsors Bonka and Stefan Stefanov 
Photo 23. Prof. V. Vachev – president of BGS in 1996–1998
Photo 24. Dr I. Russanov – guide of the excursion on the Carboniferous near Svoge town
Photo 25. Prof. Ch. Dabovski – president of the BGS in 1998–2001
Photo 26. Assoc. prof. V. Kovachev – president of the BGS in 2001–2005
Photo 27. Geological excursion in the Erma Gorge near the Poganovo monastery in 2002

През 1945 г. Настоятелството се е състояло от: 
председател д-р Цоню Димитров (сн. 8), подпред-
седател инж. К. Константинов, секретар д-р Б. Ка-
менов, касиер Гр. Николаев, библиотекар Ант. 
Атанасов; редакционен комитет: проф. Ек. Бончев, 
д-р Р. Берегов и инж. К. Константинов; провери-

телен съвет: инж. Л. Козлев и д-р П. Мандев. На 
заседания са изслушани 9 реферата. Списанието 
не е отпечатано.

През 1946 г. Настоятелството е в състав: пред-
седател проф. П. Бакалов, подпредседател Ц. 
Димитров, секретар д-р Р. Берегов, касиер доц. Б. 
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Каменов, библиотекар Ант. Атанасов; редакцио-
нен комитет: доц. В. Цанков, д-р Ел. Коен и Ц. Ди-
митров; проверителен съвет: инж. А. Янишевски и 
инж. Н. Радев. Списанието не е издадено.

През 1947 г. в Настоятелството влизат: предсе-
дател проф. Еким Бончев (сн. 9), подпредседател 
инж. Стефан Велчев, секретар д-р Ст. Бошев, каси-
ер Ант. Атанасов, библиотекар Б. Ботев; редакцио-
нен комитет: доц. В. Цанков, инж. А. Янишевски и 
д-р Ст. Бошев; проверителен съвет: инж. Н. Радев 
и Гр. Николаев. На общи събрания са изслушани 
12 реферата, което говори за много активен научен 
живот на дружеството. През 1947 г. излиза сборен 
том с годишнините XV–XIX на списанието. В него 
е публикувано извлечение от протоколите на дру-
жеството за годините 1943–1947 г., от което е вид-
но, че научният живот е продължавал и през този 
период. 

През 1948 г. Настоятелство е било от: предсе-
дател доц. Васил Цанков (сн. 10), подпредседа-
тел инж. Н. Радев, секретар доц. А. Янишевски, 
библио текар Ант. Атанасов; редакционна коле-
гия: проф. Ек. Бончев, доц. Б. Каменов и доц. В. 
Цанков. Членовете са 77.

Дейността през този първи период от исто-
рията на БГД се е състояла предимно в органи-
зирането на геолозите и минните инженери в 
една сплотена научна дружба и в изслушване на 
т.нар. реферати от негови членове, които са били 
доклад вани на събранията. Те са били подробно 
обсъждани, често и в течение на няколко заседа-
ния и след това публикувани като статии в спи-
санието. Редовният дружествен живот не е пре-
късвал дори и през воен ните години, когато само 
печатането на списанието временно е прекъсвало 
(Николов, Маврудчиев, 2005).

„Тъжна пауза“! 

На 13.02.1949 г. е избрано ръководство в състав: 
председател инж. Йовчо Йовчев (сн. 11), подпред-
седател доц. Б. Каменов, секретар доц. Ст. Бошев, 
касиер Ант. Атанасов, библиотекар Станко Тонев; 
редакционна колегия: доц. В. Цанков и д-р П. 
Мандев. 

На 5.03.1950 г. се е състояло Общо годишно 
съб рание по случай 25-та годишнина на дружест-
вото. На него проф. П. Бакалов е произнесъл слово 
на тема „Образуване и развитие на Българското 
геоложко дружество“, в което дава много под-
робности от предисторията и историята на дру-
жеството и е цитирано от всички автори на слова 
по случай различни годишнини на дружеството. 
„През изтеклите 25 години председателското мяс-
то е било заемано от 14 геолози, 10 минни инже-
нери и 1 инж.-геолог, а подпредседателското от 11 
геолози и 14 минни инженери. В повечето случаи 
ставаше редуване в заемане на председателското 

и подпредседателското място между геолози и 
минни инженери.“ (Бакалов, 1950). Избрано е и 
ново Настоятелство в състав: председател инж. Й. 
Йовчев, подпредседател доц. Б. Каменов, секретар 
доц. Г. К. Георгиев, касиер асист. С. Стойнов, биб-
лиотекар Райко Трифонов; редакционен комитет: 
доц. В. Цанков, Гр. Николаев, доц. Г. К. Георгиев; 
контролен съвет: инж. Жеко Георгиев, асист. В. 
Вергилов.

Вероятно поради това, че е съществувало не-
гативно отношение към „буржоазните“ организа-
ции, образувани още преди 9.09.1944 г. и в които 
са членували главно интелигенти, то и Българското 
геологическо дружество е попаднало в един летар-
гичен сън2 – почти не са се провеждали никакви 
мероприятия през целия този 10 годишен период. 
Причина за това е била и национализацията на про-
мишлеността през 1947 г., която е разстроила изця-
ло българската икономика. Опити за съживяване на 
дружеството започва да прави неговият бивш пред-
седател и по това време отговорен редактор проф. 
В. Цанков. През пролетта на 1959 г. той организира 
една геоложка екскурзия, на която доц. Г. Атанасов 
и асист. Б. Алексиев (сн. 12) демонстрират свои-
те изследвания на Юрската система от Софийска 
Стара планина. Те показват юрските разрези при 
селата Беледие хан, Гинци (по стария път) и Брезе. 
Нощуването е на пода в училището на с. Брезе 
(нещо, което се приемаше за съвсем нормално по 
това време!), а сутрешния тоалет – и жени и мъже го 
правеха на чешмата на оградата на училището!

Нов подем

На 21 и 22.12.1959 г., в големия салон на БАН се 
провежда юбилейна научна сесия по случай 15 го-
дини от 9.09.1944 г. Основен доклад изнася акад. 
Й. Йовчев на тема „За постиженията и задачите на 
геологопроучвателните работи по търсене и про-
учване на полезни изкопаеми в Н. Р. България“. 
След това, също на 22.12.1959 г. Българското геоло-
гическо дружество провежда и своето отчетно-из-
борно събрание, на което в качеството на председа-
тел се изявява проф. В. Цанков. „След прочитането 
на отчет ния доклад от председателя на дружеството 
др. В. Цанков и доклада на контролната комисия 
от др. Г. Атанасов станаха разисквания. След като 
освободи от отговорност старото ръководство съб-
ранието избра ново такова.“ (Сп. БГД, год. 21, с. 8).  

2 Много други дружества, като напр. Географското, продъл-
жават своята дейност. Вероятната причина за тази „тъжна пауза“ 
е в авторитаризма и негативното отношение на избрания тогава 
председател на дружеството инж. Йовчо Йовчев към всичко в гео-
логията, което е извън ръководената от него геологопроучвателна 
дейност (бел. ред).
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„Той (проф. В. Цанков – бел. П.Ч.) обаче е бил 
председател за 1948 г. Всъщност по устав фак-
тически председател е бил Й. Йовчев, избран 
през 1949 г. Новоизбраното ръководство е било 
в състав: доц. Иван Костов (сн. 13) – председа-
тел, С. Тонев – под председател, доц. Б. Богданов 
– секретар, ст.н.с. Й. Минчева – библиотекар, Р. 
Трифонов – касиер. Събранието е препоръчало да 
се създадат секции към дружеството.“ (Николов, 
Маврудчиев, 2005). Така приключва етапът на 
„Тъжната пауза“ и започва етапът на „Нов подем“, 
свързан предимно с имената на председателите 
проф. Петко Мандев и проф. Мария Желязкова-
Панайотова.

През 1961 г. е избрано ново ръководство с 
председател проф. Ц. Димитров, подпредседател 
доц. Г. Николаев, секретар проф. Б. Каменов, ка-
сиер н.с. П. Гочев и библиотекар н.с. И. Сапунов. 
През май 1961 г. И. Сапунов прехвърля библио-
теката от Природонаучния музей в новата сграда 
на Геологическия институт при БАН и съставя 
каталог на притежаваните списания. През съща-
та година БГД организира и дискусия по текто-
никата на България, в светлината на схващанията 
на проф. Д. Яранов, изразени в наскоро излязлата 
му книга „Тектоника на България“. Дискусията 
е много оживена и се провежда в най-голяма-
та аудитория на СУ. Освен основният опонент 
– проф. Ек. Бончев, съдоклади изнасят Ц. Цеков,  
н.с. Р. Ива нов и др. На 30.09.1961 г. председателят 
проф. Ц. Димитров взима участие в Братислава на 
съвещание на гео логическите дружества от социа-
листическите страни. 

На 4.5.1962 г. Общото събрание преизбира ръ-
ководството на БГД. Дружеството наброява око-
ло 500 члена. Финансовото положение е много 
тревожно. Изнесени са 10 доклада от български 
геолози и 3 от чужденци: Йоханес Ренч от ГДР 
„Върху генезиса на среднотриасовите оловно-цин-
кови и медни месторождения в Западния Балкан“, 
д-р Кертай от Унгария „Съгласуване на геоложки-
те задачи при проучване и добив на нефт и газ“ 
и чл.-кор. АН СССР Г. Д. Афанасиев „Възрастови 
граници между някои геоложки системи и тяхното 
значение“. С указ на председателя на Народното 
събрание №385/25.05.1963 г. с орден „Кирил и 
Методий“ I ст. е награден председателя на БГД 
проф. Цоню Димитров Попов по случай 1100 го-
дишнина от създаването на славянската азбука и 
писменост и за приноси в науката и културата.

На 5.02.1964 г. се провежда Общо отчетно-
изборното събрание на дружеството за периода 
4.05.1961–4.02.1964 г., което освобождава старото 
ръководство и избира ново в състав: председател 
проф. Ц. Димитров, подпредседател А. Делчев, сек-
ретар проф. Бл. Каменов, касиер доц. А. Атанасов, 
библиотекари н.с. Я. Тенчов и н.с. П. Чумаченко. 
Ревизионна комисия: доц. Г. Николаев, н.с. Вера 
Панайотова и Васил Милев. Редакционна коле-

гия: чл.-кор. И. Костов, проф. Ц. Димитров, доц. 
П. Мандев, доц. Ст. Зафиров, доц. Б. Богданов, 
ст.н.с. Хр. Спасов и н.с. И. Иванов (Маврудчиев, 
2005).

През юни 1965 г. инициативен комитет в състав: 
акад. Ек. Бончев, чл.-кор. И. Костов, доц. П. Ман-
дев, доц. Г. Атанасов, доц. В. Вергилов и доц.  
Д. Мин чев по време на екскурзията, посветена 
на 40-годишнината на БГД, проведена до Ет ро-
полския манастир и Етрополския Балкан, се обър-
на към българската геологическа общественост с 
предложение за празнуване на Ден на българския 
гео лог в първата неделя на м. юни. Предложението 
е прието и същата година, във връзка с чества-
нето на Деня на геолога, започва издаването на 
ежегоден научно-информационен вестник Хемус 
(фиг. 1). Дружеството отбелязва 60-та годишнина 
на проф. Васил Цанков. През 1966 г. се издава бр. 2 
на вестника. Поради лошото време в началото на 
м. юни 1966 г., вместо в „дебрите на Средна гора 
в ДМП „Медет“, празникът на геолога е честван 
в геоложката хижа на Витоша. При завършването 
на мандата проф. Ц. Димитров е избран за почетен 
председател заедно с проф. П. Бакалов. През този 
период събранията на БГД се провеждаха в север-
ното крило на Софийския университет, в някоя от 
големите аудитории на втория етаж, които бяха 
винаги пълни. Доклади изнасяха геолози от поко-
лението на ст.н.с. Ст. Бояджиев, ст.н.с. Л. Василев 
и др. На тях можеха да присъстват само членове на 
БГД (геологията беше още държавна тайна!), а за 
да станеш член трябваше да се подаде заявление 
до ръководството, да бъдеш подкрепен от двама 
поръчители и да чакаш. 

През 1966 г. ръководството на БГД е от: пред-
седател проф. Петко Мандев (сн. 14), секретар В. 
Милев, а за другите членове няма запазени дан-

Фиг. 1. В-к Хемус – заглавие

Fig. 1. Hemus Journal – title
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ни. През същата година дружеството става ко-
лективен член на Съюза на научните работници в 
България, който всяка година отпуска финансова 
субсидия, осигуряваща научната дейност на БГД. 
Проф. П. Мандев спомогна за създаването на фи-
лиали на дружеството в геоложките предприятия в 
Михайловград, Ямбол, Асеновград, Варна, Плевен 
и Бухово. Той положи много усилия за заздравява-
не на международното сътрудничество с различни 
чуждестранни геоложки дружества – дори лично 
участва на свои разноски в Конгрес на турските 
гео лози, където и произнася своето приветствие на 
турски език! То е бурно акламирано от присъства-
щите делегати. В Англия е командирован проф. И. 
Костов на Конгреса на европейските геологически 
дружества. По това време се изготвят нови значки 
на БГД (сн. 15) и грамоти за награждаване на ак-
тивни членове и на чуждестранни почетни члено-
ве. Направено е предложение за преименуване на 
улица 36-та в академичното градче на ул. „Акад. 
Георги Бончев“.

На 27.03.1967 г. се провежда годишното от-
четно събрание, ръководено от почетния предсе-
дател проф. Ц. Димитров. Поради заболяване на 
председателя, отчетният доклад е прочетен от сек-
ретаря В. Милев. Новото ръководство е в състав: 
председател проф. П. Мандев, зам.-председател  
И. Монахов, секретар доц. М. Йорданов, касиер  
н.с. В. Костадинов, член доц. М. Моев, библиотека-
ри ст.н.с. Я. Тенчов и н.с. П. Чумаченко; ревизион-
на комисия: доц. Гр. Николаев, В. Милев и доц.  
В. Бресковска. Редакционна колегия: проф. Хр. Спа-
сов (отговорен редактор), проф. П. Мандев (зам.-
отговорен редактор), н.с. И. Сапунов (секретар),  
доц. Б. Богданов, доц. А. Демирев, ст.н.с. Й. Мин -
чева и И. Петков. 

През 1967 г. е отбелязана 60-та годишнина на 
проф. Ек. Бончев. На 12, 13 и 19.05.1967 г. се със-
тоя дискусия върху стадийността на хидротермал-
ния процес, организирана от секция „Минералогия, 
петрография и геохимия“ към БГД. На 4.06.1967 г. 
в околностите на Рилския манастир се провежда 
геоложка екскурзия по случай Деня на геолога.

В кн. 3 на Списанието на БГД от 1966 г. е пуб-
ликувана дискусионната статия на Т. Николов, И. 
Сапунов, Ю. Стефанов, Я. Тенчов и Хр. Хрисчев 
„Ли тостратиграфски единици – същност, номен-
клатура и класификация“, в която се изтъква не-
обходимостта от въвеждането и употребата на 
литостратиграфските единици. На 6.03.1968 г. по 
инициатива на ръководството на БГД е проведено 
общо събрание, на което е станала изключително 
полезна дискусия. След откриването на събрание-
то от проф. П. Мандев, н.с. Иво Сапунов прави 
изложение на материята на статията. Поставените 
за разглеждане въпроси предизвикват изклю-
чително оживени разисквания, в които взимат 
участие проф. В. Цанков, проф. Ем. Белмустаков, 
проф. Хр. Спасов, кгмн И. Монахов и др. Накрая 

събранието избира комисия, която да изработи и 
предложи за приемане от БГД на проектоправила.  
В-к Хемус, бр. 4, 1968 г. е издаден във връзка с  
43-та годишнина на БГД (фиг. 2).

През 1968 г., във връзка с 50-та годишнина от 
Октомврийската революция, са избрани за почетни 
членове съветските геолози: акад. В. И. Смирнов, 
акад. Н. И. Плотников, акад. Л. Ш. Давиташвили, 
акад. Н. М. Страхов, акад. Д. С. Коржинский,  
чл.-кор. П. М. Татаринов, чл.-кор. В. Е. Хаин,  
чл.-кор. М. Ф. Мирчинк, проф. В. В. Фединский, 
проф. М. Е. Альтовский, проф. А. К. Матвеев и 
проф. Г. П. Барсанов. 

На 26.03.1969 г. е избрано ръководство в със-
тав: председател проф. П. Мандев, подпредседател  
И. Монахов, секретар проф. Б. Страшимиров, ка-
сиер н.с. Д. Бакалова, член н.с. А. Горанов, биб-
лиотекари н.с. Я. Тенчов и н.с. П. Чумаченко; ре-
визионна комисия: доц. Г. Николаев, н.с. В. Кос-
тадинов и н.с. В. Панайотова; редакцонна колегия: 
отговорен редактор проф. Хр. Спасов, зам.-отг. 
редактор проф. П. Мандев, членове: проф. Ст. 
Зафиров, ст.н.с. Й. Минчева. Дружеството е имало 
635 члена и 6 секции: 1) стратиграфия, палеонто-
логия и тектоника; 2) литология; 3) минералогия, 
петрография, геохимия на полезните изкопаеми; 
4) инженерна геология и хидрогеология; 5) гео-
физика; 6) горливи полезни изкопаеми (Спасов, 
Мандев, 1969).

Проведена е екскурзия в чест на Деня на гео-
лога на 1–2.06.1968 г. с цел запознаване на неф-
тените геолози от Вар ненското, Пле венското и 
Ми хайловградското предприятие с Юрата в Те те-
венския антиклинорий с маршрут с. Брестница–

Фиг. 2. В-к Хемус – бр. 4, 1968 г.

Fig. 2. Hemus Journal – No 4, 1968
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кондензата при с. Гложене–разкритията около 
гр. Тетевен с нощуване в Ловния дом. Гид на екс-
курзията е н.с. П. Чумаченко. На 9–10.10.1969 г. 
БГД съвместно с НТС по минно дело, геология и 
металургия и други заинтересувани институции 
провеждат Научна конференция „Металогения 
и перспективи на западното и западната част на 
Централното Средногорие“. На нея са изнесени 17 
доклада от изтъкнати специалисти, а материалите 
от конференцията са публикувани в Списанието 
на БГД.

На 6.05.1971 г. е избрано ново ръководство 
за периода 1971–1975 г.: председател доц. Иван 
Монахов (сн. 16), подпредседател доц. Т. Добрев, 
секретар ст.н.с. Р. Иванов, касиер н.с. Д. Бакалова, 
библиотекари н.с. П. Чумаченко и кгмн Й. Ма-
ляков, доц. Н. Йолкичев – работа с филиалите и 
секциите; ревизионна комисия: доц. Гр. Николаев, 
н.с. В. Костадинов и н.с. И. Велинов; редколегия 
(год. 33/1): отг. редактор проф. Хр. Спасов, зам.-
отг. редактор доц. Т. Добрев (на кн. 33/1), секретар 
ст.н.с. Т. Николов, зам.-отг. редактор (кн. 33/2, 3) 
доц. П. Мандев, членове: проф. Ст. Зафиров, ст.н.с. 
Й. Минчева и ст.н.с. Л. Василев. Целта на ръко-
водството е да се активизират общите събрания на 
дружеството – проведени са 8 общи събрания. На 
няколко от тях докладчици са били видни геолози 
от СССР, а едно е било в чест на Х конгрес на БКП. 
За почетни членове са избрани акад. И. Николов, 
инж. Хр. Бакърджиев, проф. А. М. Овчинников 
(СССР).

От 17.09.1971 г. се провежда първата в история-
та на БГД екскурзия на чуждестранна геоложка 
група – на Geologist’s Association, London (фиг. 3),  
водена от президента ѝ D. V. Ager и организи-
рана от българска страна от н.с. П. Чумаченко и 
ст.н.с. И. Сапунов. Логистично е осигурена от 
Балкантурист (гид – студентът Спартак Чочов). В 
състава ѝ, наред с членове на Кралското дружество 
като P. Kent – главен геолог на British Petroleum 
и много преподаватели и студенти, участваха и 
любители-геолози и членове на семействата им. 
България беше интересна за тях страна, с непоз-
ната и неизвестна на тях геология. Първият ден 
беше много студен и дъждовен. Шофьорът на ав-
тобуса не искаше да включи отоплението, понеже 
правил икономия от горивото. Много неприятен 
човек, който ни излагаше пред чужденците! Бяха 
посетени Юрата около с. Жабляно (гид н.с. П. 
Чумаченко), Рилския манастир и Рила планина – 
Белия улук (гид н.с. С. Петрусенко), а след това и 
Искърския пролом (гидове ст.н.с. Я. Тенчов и н.с. 
Д. Тронков), Белоградчик, Видин, Ловеч (гидове 
ст.н.с. И. Сапунов, доц. Т. Николов, н.с. Н. Рус-
кова и др.), Мадара и Варна. След Варна групата 
се разделя на две – едната част, само с П. Кент, 
мина с такси през Лудокамчийския пролом (тогава 
непроходим за автобуси – гид ст.н.с. И. Сапунов), 
а другата – по пътя Варна–Бургас, където двете 

части се събират и през Пловдив стигат до София. 
Тук се състоя среща на ръководствата на групата 
и на БГД. Дневник на екскурзията е публикуван от 
президента на GA проф. Ейгър в кн. 3 за 1972 г. на 
Proceedings GA. В него се отчита, че това е първата 
следвоенна екскурзия на GA с толкова дълъг и от-
далечен от острова маршрут. В статията се прави и 
обзор на геологията на България. 

На 27.02.1975 г. се провежда Общо събрание, 
на което председателят доц. И. Монахов прочита 
отчетния доклад за периода 1971–1974 г. и е избра-
но ново ръководство: председател проф. П. Ман  дев,  
зам.-председател ст.н.с. Я. Тенчов (сн. 17), секре-
тар н.с. Д. Димов, библиотекари н.с. Д. Бакалова 
и н.с. П. Чумаченко; ред. колегия: отг. редак-
тор проф. Хр. Спасов, зам.-отг. редактор проф. 
П. Мандев, секретар ст.н.с. Г. Чаталов, члено-
ве: проф. Ст. Зафиров, ст.н.с. Р. Иванов, ст.н.с. 
Й. Минчева и Ст. Богданов. Председателят на 
Държавния съвет Т. Живков награждава дружест-
вото по случай неговата 50-та годишнина с орден 
„Кирил и Методий“ I ст. (фиг. 4, сн. 18) Издаден е 
и сборен брой 8–10 от 1.6.1975 г. на в-к Хемус. В 
него председателят проф. Мандев пише: „Зад из-
минатия път БГД има само похвални дела. Делата 
са вечни – хората преходни.“ 

През 1975 г. е избран за почетен член чл.-кор. 
В. Цанков, а през 1976 г. акад. Й. Йовчев, акад. Ек. 
Бончев, акад. Иван Й. Буреш, чл.-кор. Б. Каменов, 
проф. Л. Динев, проф. П. Паунов, проф. Г. К. Геор-
гиев, проф. Ст. Бошев, проф. Ж. Гълъбов, инж.  
П. Петров, акад. проф. Паул Рамдор и проф. Карл 
Хуго Щрунц (Германия), акад. проф. Милан 
Луко вич (Югославия), както и съветските геолози  
акад. В. С. Со болев, акад. А. В. Пейве, акад. А. Л. 

Фиг. 3. Прощална снимка пред аерогара София след екс-
курзията на групата на Geologist’s Association (London)

Fig. 3. Photo at Sofia airport of the Geologist’s Association 
(London) field trip group 
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Яншин, чл.-кор. М. В. Муратов и през 1977 г. акад. 
Г. С. Дзоценидзе. 

Започва нов начин на популяризиране на пос-
тиженията на геолозите чрез провеждането на 
регионални геоложки конференции. Началото е 
поставено с провеждането на 14–15.03.1976 г. в 
Асеновград от Асеновградското геологопроучва-
телно предприятие на I Научно-практическа кон-
ференция по въпросите на търсещите геологопро-
учвателни работи за твърдите полезни изкопаеми, 
последвана от геоложка екскурзия: Асеновград–
Смолян–Мадан. На 6.6.1976 г. излиза № 11 на  
в-к Хемус и се провежда Денят на геолога.

През 1977 г. се провежда II Научна конферен-
ция в София на тема: „Актуални проблеми на гео-
логията на НРБ“ с кратка екскурзия с маршрут 
Боровец (геология на Рила)–Щъркелово гнездо 
(планските пегматити) с гид н.с. Св. Петрусенко. 
От 27 до 31.03.1978 г. се състоя в Малко Търново 
и III конференция „Геология на Странджа-Сакар“ 
по случай 100 години от Освобождението на 
България. На конференцията са изнесени 12 док-
лада от 21 автора, публикувани в год. 40/1 (1979) 
на Списанието на БГД. По време на екскурзията 
се противопоставят стратиграфските, литоложки-
те и тектонските схващания на ст.н.с. Г. Чаталов 
с тези на ст.н.с. И. Начев, асист. Й. Маляков и н.с. 
Д. Бакалова.

Интересен протокол под формата на шарж е 
направил един от участниците в конференцията – 

Кирил Нецов от ГПП Асеновград, кратка извадка 
от който е приложена по-долу:

III-та научна сесия на Странджа

Седиментоложките, стратиграфските, тектон-
ските проблеми
са с много дилеми.
И независимо от трите Странджански „етапа“
възрастта юра или палеозой
си остава дискусионна геоложка „тапа“. 
Част от юрата сега ще стане палеозой,
но до кой ли летен зной?
У нас в Странджа неясен е ордовика-силура
и докато идеята втаса, 
при Истамбул върху палеозоя
спокойно, кат дюмбел, ще си лежи триаса.
Сред тектонските структури на полуострова 
Балкански
становищата за местото на Странджа са 
различни,
но за геолозите не са безразлични.
Дали навлак е голям, дали свързана е със Сакар, 
или с Източни Родопи,
но може да си остава и в Средногорския комплекс.
Между юра–креда на ясната дискорданция 
попречи тектонската дислокация,
но „Калпионела алпина“
пак помогна за възрастовата информация.  
(27–31.03.1978 г.). 

На Общото събрание на 1.04.1978 г. е избра-
но поредно ръководство за периода до 1.04.1980 г.  
с председател проф. П. Мандев, зам.-председател 
ст.н.с. Я. Тенчов, секретар н.с. Д. Димов, каси-
ер ст.н.с. Здр. Николов, библиотекар н.с. П. Чу-
маченко. През периода рязко се е повишил броят на 
отчетените членове, за което заслуга има ка сиерът 
Здр. Николов. Научната дейност на БГД е насо-
чена към проблемите на геологията на България 
и Балканите, както и на други страни. Денят на 
геолога през 1979 г. е отбелязан с провеждане на 
екскурзия с инженерно-хидрогеоложка, а през 
1980 г. – с тектонска насоченост. За дългогодишно 
и активно участие в ръководството е наградена с 
почетна грамота Дешка Бакалова. По предложение 
на секретаря на дружеството Д. Димов са приети 
изменения в дружествения устав.

На 24.4.1978 г. в СУ „Климент Охридски“ се 
състоя Отчетно събрание на БГД. Отчетният док-
лад е прочетен от проф. П. Мандев. Дружеството 
е подпомагало финансово много свои членове за 
участие в международни прояви, давало е финан-
сова помощ на орг. комитетите за провеждане на  
IV Симпозиум на IAGOD във Варна и Меж ду-
народния симпозиум по границата Юра–Креда в 
гр. Елена. Издаден е в-к „Хемус“. Научните проб-
леми са насочени към: 1) Геологията на България, 

Фиг. 4. Указ за награждаване на БГД с орден „Кирил и 
Методий“ I степен

Fig. 4. Edict of decoration of the BGS with order “Cyril and 
Methodius” 1st degree
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включително шелфа на Черно море и 2) геологията 
на другите страни (Маврудчиев, 2005).

В края на април 1979 г. БГД организира и про-
вежда в салоните на НТС една двудневна, прово-
кативна за времето си научна конференция под 
надслов „Геодинамика на Балканите“ (фиг. 5). Тя 
поставя началото на плейт-тектониката в България 
и запознава широките геоложки кръгове с тео-
рия, вече наложена в света, но почти непозната в 

металогения и перспективи на Родопския масив. 
Обсъдените широк кръг въпроси се отнасято до: 
1) граници, дълбочинен строеж, блоково разчлене-
ние, тектонски и геоложки особености на масива; 
2) терциерен магматизъм и металогения; 3) крите-
рии за прогнозиране и търсене на оловно-цинкови 
орудявания (Маврудчиев, 2005). През 1979 г. за 
почетен член е избран акад. проф. Е. К. Лазаренко 
(СССР). 

Под ръководството на проф. П. Мандев е под-
готвена и проведена от 9 до 12.04.1980 г. в курорта 
Дружба IV конференция „Геологията и нефтога-
зоностността на южната част на Североизточна 
България“ (фиг. 6), посветена на 1300-та годиш-
нина на България, 100 години българска геология 
и 110 години от рождението на проф. Ст. Бончев. 
В монографичния сборник със същото заглавие 
(под № 2, 1981 г.), редактиран от проф. П. Мандев 
и ст.н.с. И. Начев, 36 автора публикуват 16 ста-
тии. Проведена е и екскурзия с маршрут Варна–
Провадия (гид проф. Т. Николов)–пролома на Луда 
Камчия–Айтос–Карнобат–Котел–Търговище. 
(гидове ст.н.с. И. Сапунов и ст.н.с. И. Начев). 
Гидовете демонстрират на терена факти, подкре-
пящи тяхната олистостромна хипотеза, а н.с. Илия 
Кънчев – факти, които доказват горнотриаската 
възраст на черния флиш по тези места. Интересът 
е много голям – участниците се придвижват с 2 
автобуса, като има и много студенти. По-късните 
изследвания показаха, че в Източна Стара планина 

3 Конюнктурни съображение на доминиращите тогава в геоло-
гията учени попречват сборникът да излезе във Великобритания, 
която е заинтересувана от българската геология, бяло петно в ев-
ропейската плейт-тектоника (бел. ред.).

Фиг. 5. Корица на сборника „Геодинамика на Балканите“

Fig. 5. Title of the book “Geodynamic of the Balkans”

България. Основните двигатели на конференцията 
са ст.н.с. И. Начев (публикувал вече със ст.н.с. В. 
Въчев и проф. Кенет Хсю първата статия по въп-
роса още през 1977 г.), ст.н.с. Р. Иванов (доклад-
вал на Световния конгрес в Прага през 1968 г. за 
зоналността на магматизма, свързана със зоните 
на субдукция) и ст.н.с. Л. Василев. Болшинството 
плейт-тектонски доклади бяха представени от 
учени извън тектониката – петролози и седимен-
толог. Монографичен сборник „Геодинамика 
на Балканите“ излиза през 1980 г. в издателство 
„Техника“3. 

От 12 до 14 декември 1979 г. в Асеновград се 
е състояла Национална конференция по геология, 

Фиг. 6. Корица на сборника върху геоложката перспек-
тива за нефт и газ в СИ България

Fig. 6. Cover of the Proceeding of Conference on the oil and 
gas perspective in NE Bulgaria
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и двете хипотези са верни за различни разкрития и 
че фактите не трябва да се абсолютизират. Самото 
провеждане е вече по време на мандата на новото 
ръководство, избрано на 1.04.1980 г.: председател 
проф. Мария Желязкова-Панайотова (сн. 19), зам.-
председател ст.н.с. И. Начев, секретар кгмн Здр. 
Илиев, касиер ст.н.с Здр. Николов, библиотекар 
н.с. П. Чумаченко, членове – доц. В. Атанасов и  
И. Анева; редакционна колегия: отг. редактор 
проф. Т. Николов, членове: ст.н.с. И. Начев, ст.н.с.  
Й. Минчева, доц. Д. Кънев, доц. К. Колчева, 
ст.н.с. Р. Димитров, ст.н.с. Д. Йосифов, ст.н.с. Хр. 
Дабовски и проф. П. Мандев; ревизионна коми-
сия: ст.н.с. П. Гочев, н.с. К. Дончева и н.с. В. Зла-
тарски. 

На 1.04.1982 г. в аудитория 245 на Софийския 
университет „Св. Кл. Охридски“ се провежда Общо 
събрание на БГД, открито и ръководено от почет-
ния член на дружеството проф. П. Мандев. Доклад 
за дейността на дружеството прочита председате-
лят проф. М. Желязкова-Панайотова. Събранието 
решава да създаде секциите „Минералогия и пет-
рография“, а секция „Редки метали“ е с правата на 
филиал. Избрано е следното ръководство: предсе-
дател проф. М. Желязкова-Панайотова, зам.-пред-
седател н.с. Ил. Божков, секретар кгмн Здр. Илиев, 
касиер ст.н.с. Здр. Николов, отговорник за секциите 
доц. Й. Маляков, отговорник за клоновете Б. Бенев, 
библиотекар ст.н.с. П. Чумаченко. Редакционна 
колегия: отговорен редактор ст.н.с. Хр. Хрисчев, 
зам.-отговорен редактор ст.н.с. Здр. Николов, сек-
ретар ст.н.с. Л. Василев, членове: ст.н.с. И. Бонев, 
доц. М. Гълъбов, ст.н.с. Хр. Дабовски, ст.н.с. Д. 
Йосифов, доц. К. Колчева, ст.н.с. И. Сапунов; ре-
визионна комисия: Л. Бецова, ст.н.с. П. Гочев, 
ст.н.с. Г. Чаталов (Маврудчиев, 2005). През този 
период, освен с текущите задачи, ръководството 
се е занимавало с подготовката и провеждането 
на V и VI редовни научни конференции, както и с  
I Конгрес на българските геолози. 

От 26 до 28.04.1982 г. в Благоевград се провеж-
да V научна конференция „Геология и полезни из-
копаеми на Югозападна България“, на която са из-
несени 28 научни доклада и съобщения и присъст-
ват 248 специалисти от всички геоложки институ-
ции в България. На 29 и 30 се провеждат екскур-
зии в Западна Рила и в палеогенските Брежански, 
Симитлийски и Сандански басейни с участието на 
128 души. Организирани са 2 изложби – на пуб-
ликации и на геоложки образци, подарени след 
изложбата на Окръжния музей. Материалите на 
конференцията са публикувани през 1984 г. в сбо-
рен том „Проблеми на геологията на Югозападна 
България“ (фиг. 7) – сборник № 4 на БГД с редак-
тор н.с. И. Загорчев. 

На 28.05.1982 г. Общото събрание преизбира 
същото ръководство. В дружеството има вече 11 
секции и 17 клона. За Деня на геолога е проведе-
на екскурзия с тема „Юрата в Западна България“ 

(фиг. 8), на която гидове са ст.н.с. И. Сапунов и 
н.с. И. Загорчев, а опонент – ст.н.с. И. Начев. 
Проведена е и научна екскурзия до дом-паметника 
на вр. Бузлуджа на 10 и 11.10.1982 г., като са посе-
тени южните склонове на Средна Стара планина. 
Научен ръководител е ст.н.с. Здр. Николов. За доб-
ра работа са наградени с грамоти ст.н.с. И. Начев, 
И. Анева, доц. С. Московски, доц. М. Антонов, 
н.с. И. Загорчев, н.с. С. Савов, Ж. Лачева и асист.  
С. Мънков.

На 5.6.1983 г. е честван поредният Ден на гео-
лога с екскурзия до Самоков (посещение на Ис-

Фиг. 7. Корица на сборника от V конференция на БГД 
„Проблеми на геологията на Югозападна България”

Fig. 7. Cover of the Рroceeding of the 5th Conference 
“Problems of the Geology of SW Bulgaria”

Фиг. 8. Екскурзия „Юрата в Западна България“ – обща 
снимка на участниците

Fig. 8. Excursion “The Jurassic in Western Bulgaria” – 
general view of the participants
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то рическия музей, Митрополитската черква и 
Бай ракли джамия) и Боровец с обяснение на н.с.  
Св. Петрусенко върху геологията на Рила. Дру-
гарски обяд и оживени геоложки дискусии са 
проведени в ресторант „Бреза“. В същото време 
Варненският клон на дружеството чества Деня  
на геолога с екскурзия до сондажите в Доб руд-
жанския въглищен басейн, ръководена от ст.н.с. 
Здр. Николов.

На 18.07.1983 г. излиза сборен брой № 17–18 
на в-к Хемус. Освен редовната информация за дей-
ността на БГД и другите геоложки организации, 
литературното творчество на геолозите и др. има и 
интервю на проф. Ц. Димитров по случай неговата 
87 годишнина, осъществено от н.с. С. Чочов и н.с. 
С. Шанов. Издадена е монографията „Лабораторни 
изследвания на минералните суровини“ (фиг. 9) 
под редакцията на ст.н.с. И. Начев.

На 9.04.1984 г. е проведено Отчетно-изборно 
съб рание в Михайловград. Отчетените членове 
са 830, с 17 български и 30 чуждестранни почет-
ни члена. Общото събрание избира ново ръковод-
ство в състав: председател проф. М. Желязкова-
Панайотова, зам.-председател ст.н.с. И. Божков, 
секретар доц. Здр. Илиев, касиер ст.н.с. Здр. 
Николов, отг. секции доц. В. Иванова, отг. клонове 
Б. Бенев, библио текар ст.н.с. П. Чумаченко; редак-
ционна колегия: отг. редактор ст.н.с. Хр Хрисчев, 
зам.-отг. редактор ст.н.с. Здр. Николов, секретар 
ст.н.с. Л. Василев, членове: ст.н.с. И. Бонев, доц. М. 
Гълъбов, ст.н.с. Хр. Дабовски, ст.н.с. Д. Йосифов, 
доц. К. Колчева, ст.н.с. И. Сапунов; ревизионна 

комисия: ст.н.с. Р. Димитров, Л. Бецова, ст.н.с.  
Г. Чаталов. За активна дейност са наградени с грамо-
ти: ст.н.с. Й. Минчева-Стефанова, кгмн В. Милев, 
Хр. Грънчаров, П. Бонев, А. Иванов, Б. Монов, 
н.с. М. Матова, н.с. Д. Тронков, М. Кехайова и  
Д. Величков.

На 10–11.04.1984 г., след общото събрание 
в Дома на техниката, е проведена и VI научна 
конференция на тема „Геология и полезни из-
копаеми на Северозападна България“ (фиг. 10). 
Организационният комитет е оглавен от Богдан 
Монов, директор на Михайловградското геолого-
проучвателно предприятие. Изнесени са 28 док-

Фиг. 9. Корица на сборника „Лабораторни изследвания 
на минералните суровини“

Fig. 9. Cover of the Proceeding of “Laboratory research of 
the primary geological raw material”

Фиг. 10. Корица на сборника от VI конференция на БГД

Fig. 10. Cover of the Proceeding of 6th Conference of BGS

лада от 52 автора, а на конференцията присъст-
ват повече от 320 души от всичките геологически 
учреждения в България, разпределени в 6 научни 
секции. Направен е и библиографски справоч-
ник на литературата по геология в СЗ България. 
На 12 и 13.04 са проведени научните екскурзии, 
като отделните пунктове са обяснявани от н.с. Д. 
Тронков, доц. К. Колчева, ст.н.с. И. Хайдутов, н.с. 
С. Янев, н.с. Н. Обретенов, инж. Павлов, ст.н.с.  
П. Чумаченко, а гео логията около гр. Чипровци 
– от ст.н.с. П. Драгов и проф. Ц. Димитров, кой-
то показа и известните за минералогията върхове 
Перчинки. Специално внимание е обърнато и на 
опазването на околната среда. Бе публикуван нау-
чен сборник „Геология и полезни изкопаеми на СЗ 
България“ под редакцията на ст.н.с. П. Драгов. 
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Денят на геолога през 1984 г. е честван с голя-
ма екскурзия, проведена на 2 и 3 юни в Троянския 
Балкан, ръководена научно от ст.н.с. И. Начев и 
логистично от Б. Бенев. Другарската вечеря е на 
2.06.1984 г. в ресторант „Беклемето“. За проведе-
ния от 4 до 14.08.1984 г. 27-ми МГК в Москва ръко-
водството на дружеството подпомогна финансово 
15 свои члена, а също организира и издаването на 
българските доклади, изнесени в Москва в моно-
графията „Достижения на българската геология“ 
(фиг. 11).

През 1980–1984 г. са избрани следните почетни 
членове на БГД: от СССР акад. Н. В. Белов, акад. Г. 
А. Твалчрелидзе, акад. Ф. В. Чухров, чл.-кор. Н. Б. 
Вассоевич, проф. А. А. Бакиров, проф. Р. Ф. Геккер, 
д-р Г. А. Кремчуков, проф. А. П. Соловов, както и 
проф. М. Кшьоншкевич (Полша), проф. Петко Д. 
Мандев, доц. д-р Жеана Йонеску (Румъния), проф. 
Сонгю Л. Гьокчен (Турция), акад. Йозеф Фюльоп 
(Унгария), проф. Ичиро Сунагава (Япония), проф. 
Слободан Янкович (Югославия).

През 1985 г. Денят на геолога е честван в райо-
на на Пловдив, като са разгледани редица сонда-
жи, прокарани от Редки метали. На тържествения 
обяд са изказани пожелания за по-тесни контакти 

между геолозите от различните секции и клонове 
на БГД. 

В периода 16–27.09.1985 г. е проведен Българо-
френски полеви симпозиум (фиг. 12). Той е ор-
ганизиран с помощта и по инициативата на чл.-
кор. Т. Николов, като е изготвен специален гид 
(Ivanov, Nikolov, 1983). Поради големия интерес 
във Франция към тази проява, тя не е била обяве-
на официално, а са били поканени само геолози, 
кои то са работили в околните страни – участват 22 
видни френски геолози. Трябва да се отбележи, че 
в течение на 10 дни екскурзията пресича различ-
ни тектонски единици на Балканидите и Родопите. 
Всяка вечер френските колеги организират мини-
колоквиуми, на които много оживено се обсъжда 
видяното през деня и възможните корелации с 
познатите им вече региони от съседните страни. 
Обобщение на резултатите от сесията е публику-
вана от Durand-Delga et al. (1988). Подробно дей-
ността на симпозиума е разгледана от Николов и 
Маврудчиев (2005). 

На 31.10. и 1.11.1985 г. е проведена национална 
конференция с международно участие, посвете-
на на порфирните рудни находища в Югоизточна 
Европа, на която БГД е съорганизатор и са изнесе-
ни 22 научни доклада.

На 20.11.1985 г. излиза юбилейният 20-ти брой 
на в-к Хемус, в който акцентът е 60-та годишнина 
на БГД, както и Българо-френския геоложки по-
леви симпозиум. В него проф. П. Мандев прави 
информация за историята на този вестник, кой-
то празнува своята 20 годишнина. Той пише, че 
„...през м. юни 1965 г. е отпечатан бр. 1 на вест-
ника, като идеята е била предложена от доц. П. 
Мандев.“

На 29–30.11.1985 г. в зала 2 на НДК се провежда 
I конгрес на българските геолози (фиг. 13, 14) под 
патронажа на министъра на металургията Тончо 

Фиг. 11. Корица на сборника с българските доклади от 
27 Световен Геоложки Конгрес в Москва, 1984 г. 

Fig. 11. Cover of the Proceeding of the Bulgarian reports on 
the 27th IGC, Moscow, 1984

Фиг. 12. Обща снимка на участниците в Българо-френ-
ския полеви симпозиум

Fig. 12. General view of the participants in the Bulgarian-
French field trip
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Чакъров, който поздравява всички геолози и гео-
физици. Конгресът е открит от най-стария член на 
БГД акад. Ек. Бончев. Основният доклад е проче-
тен от председателят на БГД проф. М. Желязкова-
Панайотова. Приветствия поднасят председателят 
на БАН акад. А. Балевски, председателят на СНРБ 
акад. К. Братанов, акад. Й. Йовчев и др. Изнасят се 
13 доклада от колективи от геолози от всички от-
расли на науката и производството, в които е раз-
гледано състоянието и бъдещите перспективи на 
отделните браншове. Има и концертна част, в коя-
то участват изявени български артисти. Направени 
са и промени в устава на дружеството, като глав-
ната промяна е в броя на ръководството – от 7 на 
13. Накрая колегите правят положителна оценка 
на проведения конгрес, а само ст.н.с. И. Начев из-
разява отрицателното си мнение, казвайки, че това 
е всичко друго, но не и научен форум.

В края на I конгрес, в рамките на Общото съб-
рание на БГД, е избрано ново ръководство за пе-
риода 1985–1989 г. в състав: председател ст.н.с. 

Михаил Стайков (сн. 20), зам.-председатели ст.н.с. 
Ил. Божков и ст.н.с. Здр. Николов, секретар С. Гри-
горов, инж. Я. Михайлов – печатна дейност, дгмн 
С. Калайджиев – договорна дейност, ст.н.с. Хр. 
Хрисчев – отг. редактор, ст.н.с. П. Чумаченко – 
библиотекар, доц. Г. Шишков – научни секции, 
Н. Сапунджиев – зав. клоновете, доц. М. Малеев 
– международни връзки, Р. Радков – научни проя-
ви, доц. М. Антонов – връзки с младежта; редак-
ционна колегия: секретар ст.н.с. Л. Василев, чле-
нове: ст.н.с. И. Бонев, проф. М. Гълъбов, ст.н.с. 
Хр. Дабовски, ст.н.с. Д. Йосифов, доц. К. Колчева, 
ст.н.с. Здр. Николов, ст.н.с. И. Сапунов; реви-
зионна комисия: ст.н.с. Г. Панов, н.с. Д. Бакалова и  
К. Цветков. 

От 6 до 10.05.1986 г. в Ямбол се провежда 
VII конференция на БГД „С нов подход, с нови 
критерии за ускорено развитие на минерало-су-
ровинната база в района на Странджа–Сакар“. 
Председател на орг. комитета е инж. Радион Доков 
– председател на Комитета по геология. Тази кон-
ференция е в отговор на повика за „Младежка 
република Странджа–Сакар“. На нея присъства 
елитът на българската геология, начело с акад. 
Ек. Бончев и др., както и Т. Чакъров – министър 
на металургията. Изнесени са множество обзорни 
и конкретни доклади от акад. Ек. Бончев, ст.н.с.  
Г. Чаталов, ст.н.с. И. Начев, ст.н.с. Л. Василев, 
ст.н.с. П. Драгов, ст.н.с. П. Гочев и др. (фиг. 15). 
На 5.05.1986 г. излиза от печат бр. 21 на в-к Хемус. 
В него има много материали, свързани с прове-
дения I конгрес на българските геолози, както 
и уводна статия от председателя на БГД ст.н.с.  
М. Стайков за бъдещите дела на геолозите, мате-
риали върху работата и задачите на геологопроуч-
вателите от Ямболското предприятие, свързани 
и с VII ре гионална геоложка конференция. Пуб-

Фиг. 13. Обява за I конгрес на българските геолози

Fig. 13. Poster of the 1st Congress of the Bulgarian geologists

Фиг. 14. Обща снимка на Организационния комитет на 
I конгрес на българските геолози

Fig. 14. General view of the Organizing committee of the 1st 
Congress of the Bulgarian geologists

Фиг. 15. VII конференция на БГД в Ямбол – част от 
присъстващите

Fig. 15. 7th Conference of BGS in Yambol – part of the 
participants
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ликувана е информация и за връчване, по предло-
жение на БГД, на държавни награди на български 
геолози по случай 60-та годишнина на дружество-
то – „Златен орден на труда“ на М. Вавилова и ор-
дени „Кирил и Методий“ I степен на ст.н.с. Платон 
Чумаченко и II степен – на ст.н.с. Хр. Хрисчев.

През периода 24.09–6.10.1986 г. във Франция 
е проведен Вторият френско-български поле-
ви симпозиум (фиг. 16). Главен ръководител на 
симпозиума от българска страна е инж. Симо 
Симов – от Комитета по геология, научен ръко-
водител чл.-кор. Т. Николов и организационен 
ръководител ст.н.с. М. Стайков – председател 
на БГД. Фактическата подготовка е извършена 
от пре дишното ръководство с председател проф. 
М. Желязкова-Панайотова, при което са разпре-
делени квотите за участие на отделните клонове 
на дружеството – СУ, ГИ при БАН, МГИ, Редки 
метали, Комитет по геология и др. Самата предсе-
дателка не взима участие в екскурзията, заявявай-
ки, че този симпозиум е тектоно-стратиграфски и 
тя няма място в него. Този нейн жест бе оценен 
подобаващо от участниците, но въпреки това в 
симпозиума участваха много хора, които нямаха 
нищо общо с организирането и провеждането на 
І симпозиум в България – тогава това беше го-
лям късмет да се участвува в екскурзия през цяла 
Франция без да се плаща нищо – финансовите раз-
ходи във Франция на всички български участници 
бяха пое ти от Френското геологическо дружество, 
а това бяха разходи по т.нар. „второ направление“ 
т.е. с конвертируема валута! Екскурзията пресича 
всички големи тектонски структури на Франция и 
е ръководена от най-добрите им познавачи – Юра 
планина (гид П. Шов – тогавашен председател на 
Френското геологическо дружество и организатор 
на цялата екскурзия), Алпите (гид Ж. Дебелмас), 

Пиринеите (основен гид М. Дюранд-Делга). Обяс-
ненията на терена и в автобуса се превеждат пре-
димно от ст.н.с. П. Чумаченко. Симпозиумът за-
върши в един неделен ден със събрание в офиса 
на Френското геологическо дружество в Париж, 
на което в наша чест участваха много приятели 
на българската геология. В София на 4 май 1987 г. 
се провежда официалното приключване на тези 
две прояви със събрание, на което доклади изна-
сят ст.н.с. М. Стайков, чл.-кор. Т. Николов, доц. 
Ж. Иванов и ст.н.с. П. Гочев (фиг. 17). Тези две 
прояви са венец на международната дейност на 
Българското геологическо дружество.

От 31.10 до 2.11.1986 г. секция „Палеонтоло -
гия и стратиграфия“ на БГД с отговорник н.с. Д. 
Трон ков проведе миниполеви симпозиум „Произ-

Фиг. 16. Прощална снимка на участниците във Френско-
българския симпозиум пред офиса на Френското геоло-
гическо дружество, Париж

Fig. 16. General view of the participants in the French-
Bulgarian symposium in front of the office of the French 
Geological Society, Paris

Фиг. 17. Обява за отчитане на резултатите на Френско-
българския симпозиум

Fig. 17. Poster for meeting with the account of the results of 
the French-Bulgarian symposium

ход на Побитите камъни (Дикилиташ)“ в кон-
гресната зала на хотел „Жолио-Кюри“ на курорта 
Дружба край Варна (фиг. 18). Тази тема бе много 
дискутирана сред геолозите, като се издадоха на-
учно-популярни статии, книги и филм. Главни док-
ладчици са ст.н.с. И. Начев, Ст. Желев и проф. П. 
Мандев от една страна и д-р Красимира Захариева 
и акад. Л. Ш. Давиташвили (задочно) – от друга. 
Провеждат се и екскурзии, на които са демонстри-
рани и разкрития на този феномен в нови кариери. 

На 7.06.1987 г. БГД отбеляза 80-та годишнина 
на акад. Ек. Бончев с поредната геоложка екскур-
зия в чест на Деня на геолога в Искърския про-
лом. Основните гидове са ст.н.с. Я. Тенчов, н.с. Д. 
Тронков, ст.н.с. С. Янев, доц. Ж. Иванов, доц. М. 
Антонов, асист. П. Пиронков, проф. Г. Мандов и 
др. (фиг. 19).

През 1987 г. БГД издава сборник под редак-
цията на ст.н.с. П. Боков и ст.н.с. Хр. Чемберски 
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на тема „Геоложки предпоставки за нефтогазо-
носността на Североизточна България“ (фиг. 20), 
в който от 44 автора са разгледани стратиграфски-
те и литоложки данни, а така също тектонските 
особености, геохимията на разсеяното органично 
вещество и др. Оценена е и нефтоносната перспек-
тивност на района. 

С брой 23 от 2.06.1988 г. в-к Хемус госту-
ва на в-к „Софийски проучвател“ със статии по 
различни проблеми на българската геология, с 
информация за КБГА, за 28 Световен геоложки 
конгрес във Вашингтон, за дейността на секция 
„Седиментология“, за българските експедиции в 

Антарктика, като разбира се има и геоложка поезия 
от Ив. Тополова, Лора Митова и др. На 4.06.1988 г. 
Денят на геолога е честван с провеждане на гео-
ложка екскурзия в Централното Средногорие – в 
района на находищата Асарел–Медет. През юни 
1988 г. Денят на геолога бе отбелязан и с екскур-
зия на Витоша от х. Алеко до х. Кикиш, на която 
кгмн Венелин Желев демонстрира новите си дан-
ни за структурата на Витоша (фиг. 21).

Фиг. 18. Обява за минисимпозиум върху Побитите ка-
мъни (Дикилиташ) край Варна

Fig. 18. Poster for the mini-symposium on the Pobitite 
Kamani (Dikili Tash) near the Varna town

Фиг. 19. Екскурзия в Искърския пролом в чест на 80-та 
годишнина на акад. Еким Бончев

Fig. 19. The excursion in the Iskar Gorge dedicated to the 
80th anniversary of acad. Ekim Bonchev

Фиг. 20. Корица на сборника от IV конференция на БГД

Fig. 20. Cover of the Рroceeding of the 4th Conference of BGS

Фиг. 21. Геоложка карта на Витоша – автор кгмн В. Желев

Fig. 21. Geological map of Vitosha – author Dr. V. Zhelev
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На 21–24.09.1988 г. в Смолян се провежда VIII 
научна конференция „Геология и минерални су-
ровини на Родопския масив“ с участието на около 
300 специалисти от научните институти, геолого-
проучвателната и миннодобивната практика, как-
то и на специалисти от Унгария и Чехословакия. 
Сесията е последвана от 2 екскурзии: 1) Смолян–
Мадан–Лъки и 2) Смолян–Кърджали–Спахиево. 
Резюметата на докладите са публикувани в специа-
лен сборник (фиг. 22). По време на конференция-
та е проведено и общо събрание на БГД, на което 
е отчетено, че в него членуват около 1200 члена, 
разпределени в 40 клона в София и страната, гру-
пирани в 13 научни секции и Комисия по опазване 
на геоложките забележителности.

Фиг. 22. Корица на сборника със статии от VIII научна 
конференция в Смолян

Fig. 22. Cover of the Proceeding of the 8th Scientific confer-
ence in Smolyan

На 10.10.1988 г. ръководителят на секция 
„Палеонтология и стратиграфия“ н.с. Д. Тронков 
организира мининаучна конференция „Младите 
седименти и тяхната роля в проблемите на регио-
налната геология“. Гидовете ст.н.с. Е. Коюмджиева 
и н.с. Н. Попов демонстрират разкрития на мла-
дите седименти в два обекта: кв. „Лозенец“ и гара 
Владая (фиг. 23). 

През 1989 г. се издава последният брой (№ 23) 
на в-к Хемус. На 25.05.1989 г. ст.н.с. И. Начев – 
отговорник на секция „Литология“ показа страти-
графията и литологията на горнокредните седи-
менти в райна на с. Петърч, Западно Средногорие 
(фиг. 24), а за самия Ден на геолога през юни е ор-

Фиг. 23. Обява за минисимпозиум върху младите седи-
менти в Софийско

Fig. 23. Poster of the mini-symposium on the young sedi-
ments in the area of Sofia

Фиг. 24. Екскурзия „Горнокредните седименти в част 
от Западното Средногорие“ – гид ст.н.с. И. Начев

Fig. 24. Excursion “The Upper Cretaceous sediments in the 
part of Western Srednogorie” – guide prof. I. Nachev
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ганизирана екскурзия в околностите на Златните 
мостове и в Геомагнитната станция на Комитета 
по геология.

На 19.09.1989 г. (един ден преди откриване на 
конгреса на КБГА в София) в 272 аудитория на 
Софийския университет се провежда II конгрес 
на БГД. Присъстват много делегати и членове 
на БГД. След изнасянето на официалните и на-
учните доклади, председателят на БГД награж-
дава отличили се геолози с грамоти и български 
геоложки чукове (фиг. 25). Накрая е проведено 
отчетно-изборно събрание на дружеството, на кое-
то е избрано ново ръководство в състав: предсе-
дател ст.н.с. Николай Зидаров, зам.-председател  
доц. Т. Маринов, секретар асист. А. Чаталов, отг. 
редактор ст.н.с. И. Бонев, отговорник-клонове  
Л. Близнаков, библиотекар ст.н.с. П. Чумаченко, ка-
сиер ст.н.с. С. Костов; редакционна колегия: секре-
тар ст.н.с. Л. Василев, членове: проф. М. Гълъбов, 
ст.н.с. Хр. Дабовски, ст.н.с. И. Иванов, ст.н.с.  
Д. Йосифов, доц. К. Колчева, ст.н.с. Здр. Николов 
и ст.н.с. И. Сапунов. 

Н. Зидаров, зам.-председател доц. Т. Маринов, 
сек  ретар Н. Антова, отговорник-клонове Б. Пър-
ванов, библиотекар и завеждащ книгообмена 
ст.н.с. Н. Попов; контролно-ревизионна комисия: 
предсе дател ст.н.с. П. Лилов; редакционна коле-
гия: отг. редактор ст.н.с. Л. Василев, секретар н.с. 
М. Иванов, членове – ст.н.с. И. Хайдутов, проф. Г. 
Шишков, ст.н.с. Й. Янев, ст.н.с. В. Арнаудов, доц. 
А. Султанов, ст.н.с. Д. Евстатиев, ст.н.с. Р. Костов, 
ст.н.с. Ст. Шанов и доц. В. Ковачев. А. Панайотов 
(КГМР) изнася доклад за структурната реформа в 
геоложките проучвания на прехода към пазарна 
икономика. 

През юни 1994 г. Денят на геолога е честван с 
провеждане на екскурзия по случай 100 г. от рож-
дението на д-р Атанас Стефанов (сн. 21) на тема 
„Триасът в Голо бърдо“, проучван от него. Основни 
гидове са ст.н.с. И. Загорчев, ст.н.с. К. Будуров и 
ст.н.с. Е. Трифонова, а ст.н.с. Д. Тронков опонира 
със своите виждания. Екскурзията и годишнината 
на списанието на БГД, посветено на А. Стефанов 
бяха спонсорирани от Боянка и Стефан Стефанови, 
за което председателят на БГД ст.н.с. Н. Зидаров 
лично им благодари (сн. 22). 

През май 1994 г. като отг. редактор на Спи-
санието на БГД е кооптиран ст.н.с. И. Бонев, 
кой то замества на този пост починалия внезапно 
Л. Василев. И. Бонев фактически е редактирал  
кн. 2 и 3 на списанието за 1993 г. (годишнина 54), 
въпреки че на тях е означено, че тези книжки са 
под редакцията на Л. Василев.

На 3.11.1994 г. в Дома на науката и техника-
та се състоя ІV конгрес на БГД, на който е отче-
тена дейността за 1993–1994 г. Конгресът избира 
ново ръководство в състав: председател ст.н.с.  
Н. Зидаров, зам.-председател проф. Т. Маринов, 
секретар асист. А. Чаталов, главен редактор ст.н.с. 
И. Хайдутов, отг.-клонове Л. Близнаков, библио-
текар ст.н.с. П. Чумаченко и касиер ст.н.с. С. Кос-
тов. За 1993 г. дружеството има 402 члена в 32 те-
риториални поделения, от които 244 са абонирани 
за Списанието на БГД, а за 1994 г. – 312 члена. 
През 1993 и 1994 г. са провеждани Новогодишни 
вечери с концерти в НМ „Земята и хората“. 

На 6.11.1994 г. отговорникът на секция „Па-
леонтология и стратиграфия“ ст.н.с. Д. Тронков 
организира екскурзия до с. Царичина, Софийско 
във връзка с нашумелите дискусии в средствата за 
масова информация за загадъчното и строго засек-
ретено копаене на тунел в района за разкриване на 
феномена „Царичина дупка“. Гид по палеозойски-
те разкрития е ст.н.с. С. Янев, а по долнотриаските 
– ст.н.с. Д. Тронков.

През 1995 г. в чест на 70-та годишнина на БГД 
се провежда V конгрес, който по същество е Общо 
събрание, придружено от научна сесия с устни и 
постерни доклади. Във връзка с годишнината се 
провежда и национален симпозиум „Металогения 
на България“. Главен инициатор е „Геология и гео-

Фиг. 25. II конгрес на БГД – председателят ст.н.с. М. 
Стайков награждава отличника ст.н.с. Д. Тронков

Fig. 25. The President of BGS assoс. рrof. M. Staykov 
decorated assoс. prof. D. Tronkov- one of the best geologists 
during the 2nd Geological Congress 

През пролетта на 1990 г. специалисти по ми-
нералогия и кристалография се отделят от БГД и 
основават Българско минералогическо дружество 
(БМГ) с председател акад. И. Костов.

Смутено развитие

На 3.11.1992 г. се провежда III конгрес на БГД. От 
избраните 246 делегати присъстват 196. Избрано е 
следващото ново ръководство: председател ст.н.с. 
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физика“ АД, в лицето на ст.н.с. В. Гергелчев. В ра-
ботата на симпозиума участват над 100 учени от 
България, Македония и Украйна.

На 3.06.1995 г. за отбелязване на Деня на гео-
лога ръководството на БГД организира екскурзия 
до р-к „Кремиковци“ (фиг. 26). Преди започване 
на деловата геоложка част, на входа на кариерата, 
председателят ст.н.с. Н. Зидаров произнесе слово 
за 70-та годишнина на дружеството. След това за 
геологията и обнадеждаващите перспективи на 
Кремиковци говори главният геолог инж. Чаушев. 
Последваха и гидовете проф. П. Попов и доц. 
С. Бакърджиев, а ст.н.с. П. Чумаченко говори за 
Юрата около рудника. Трябва да се отбележи, че  
р-к „Кремиковци“ спонсорира транспорта (с два 
служебни автобуса) и закуската в стола на пред-
приятието. Организатор на мероприятието бе ка-
сиерът на дружеството ст.н.с. С. Костов. 

През септември БГД организира съвместно 
с представителя на България в КБГА проф. М. 
Желязкова-Панайотова пътуване на голяма група 
учени за участие в конгреса на КБГА в Атина.

На 8.06.1996 г. във връзка с Деня на геолога 
отговорникът на секция „Палеонтология и страти-
графия“ ст.н.с. Д. Тронков организира екскурзия с 
влак до с. Калотина, Софийско на тема „Юрската 
система в долината на р. Нишава между селата 
Беренде извор и Калотина (Драгоманско)“; гид 
ст.н.с. П. Чумаченко (фиг. 27). 

От 24 и 25.10.1996 г. ръководството на БГД  
провежда VI конгрес на БГД на тема „Новости в 

гео логията на България“ (фиг. 28). На общото съб-
рание е освободено старото и е избрано ново ръко-
водство: председател ст.н.с. Васил Въчев (сн. 23), 
зам.-председател Л. Близнаков, секретар Г. Айдан-
лийски, касиер ст.н.с. Костов, библиотекар ст.н.с. 
П. Чумаченко, член доц. С. Вълчева, главен ре-
дактор ст.н.с. И. Хай дутов (заместен по-късно от 

Фиг. 26. Корица на гида на екскурзията до рудник 
„Кремиковци”, посветена на 70-та годишнина на БГД

Fig. 26. Cover of the guide-book of the excursion to the 
“Kremikovtsi” mine connected with the 70 anniversary of 
the BGS

Фиг. 27. Обява за организиране на екскурзия върху 
Юрата в долината на р. Нишава

Fig. 27. Poster announcing the organization of excursion on 
the Jurassic in the Nishava River valley

Фиг. 28. Корица на сборника, посветен на VI конгрес 
на БГД

Fig. 28. Cover of the Proceeding of the 6th Congress of BGS
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ст.н.с. Й. Янев) и редакцонна колегия: секретар 
ст.н.с. К. Стойкова, ст.н.с. Д. Евстатиев, доц. В. 
Ко вачев, доц. Г. Георгиев, доц. А. Султанов, ст.н.с. 
Й. Янев, ст.н.с. В. Арнаудов, ст.н.с. И. Веселинов и 
ст.н.с. С. Шанов. Във въведената от ст.н.с. В. Въ чев 
в списанието „Страничка на председателя“ (President 
Corner) се разказва за дейността на дружеството. 
Провеждат се срещи с учениците от геоложките тех-
никуми в Перник и Долни Дъбник, със студентското 
геолого-географско дружество. БГД се включва в 
обсъждането на висшето геоложко образование в 
България, сключени са първите договори за рекла-
ми на страниците на Списанието. Дружеството има 
офис в Природонаучния музей. Правят се опити за 
създаването на работна станция с изход в Интернет. 
Списанието на БГД има вече нов формат. Избрани 
са почетните членове: проф. Бернар Пейбернес 
(Фран ция) и проф. Вернер Шван (ГФР). 

На 7.06.1997 г. геоложкият празник е отбеляз-
ан с провеждане на екскурзия на тема „Карбонът в 
Искърския пролом“ по маршрута Своге–Батулия с 
гид д-р И. Русанов (сн. 24) и организатор ст.н.с. Д. 
Тронков (секция „Палеонтология и страти графия“) 
при спонсорството на КАПС ООД. Изготвеният гид 
на екскурзията е отпечатан в Списанието на БГД, 
год. 58, 1–3, с. 131–132. Секциите „Седиментология 
и Математична геология“ провеждат открити лек-
ции на актуални геоложки теми. 

На Общото събрание на БГД през 1998 г. е 
избрано ново ръководство с мандат 1998–2001 г. 
в състав: председател ст.н.с. Христо Дабовски  
(сн. 25), зам.-председател проф. Б. Каменов, гл. ре-
дактор акад. Т. Николов, секретар Г. Николов, С. 
Кожухарова – връзки с обществеността, библио-
текар ст.н.с. Н. Попов, член доц. Д. Синьовски 
и ст.н.с. В. Въчев като предишен председател. 
Редакционна колегия: зам.-гл. редактор ст.н.с.  
В. Въ чев, зам.-гл. редактор проф. П. Попов, секре-
тар ст.н.с. К. Стойкова; редакционен съвет: проф. 
Б. Маврудчиев, проф. Т. Маринов, доц. В. Ковачев, 
ст.н.с. И. Веселинов, ст.н.с. И. Пейчева, ст.н.с.  
С. Янев, доц. Е. Джурова, ст.н.с. Ц. Цанков, ст.н.с. 
С. Шанов, доц. М. Антонов, проф. Г. Мандов,  
Д. Жекова-Иванова, доц. Г. Георгиев, доц. С. Въл-
чева, ст.н.с. Д. Евстатиев и ст.н.с. К. Щерев. Офи-
сът на дружеството е преместен в ГИ при БАН; 
сът рудник – ст.н.с. С. Костов. По поръчка на 
МОСВ от страна на БГД е изработена „Стратегия 
за развитието на геологията в периода 2000–2010 г.“; 
чествана е 75-та годишнина на БГД (Дабовски, 
2000). Ръководството успява да купи един компю-
тър в помощ на административната дейност.

От 11 до 13 октомври 2000 г. в Дома на тех-
никата БГД провежда конференция под надслов 
„Българската геология на прага на 21-ви век – нови 
идеи и перспективи“. 

През декември 2001 г. се провежда Общо съб-
рание на БГД, на което председателят на дру-
жеството ст.н.с. Хр. Дабовски представя отчетен 

доклад за дейността на дружеството за изминалия 
период (1998–2001 г.), когато е изработен и нов 
устав, съобразен с новото законодателство и дру-
жеството е юридически регистрирано. Сега дру-
жеството действа именно по него.

Модерен подем 

На Общото събрание през декември 2001 г. е 
прие то ново ръководство на дружеството в състав: 
председател доц. Веселин Ковачев (сн. 26), ст.н.с. 
Хр. Дабовски – зам.-председател, гл. редактор доц. 
М. Иванов, касиер д-р В. Георгиев, библиотекар 
н.с. Л. Петрунова и член доц. Стр. Страшимиров. 
С това ръководство започва нов етап в разви-
тието на Българското геологическо дружество. 
Продължават станалите традицонни редовни го-
дишни научни конференции и издаване на сборен 
том от разширени резюмета със спонсорството 
на някои български и международни минни ком-
пании. Провеждането на ежегодни геоложки екс-
курзии, свързани с Деня на геолога, са подбирани 
така, че освен с интересна геология, да привличат 
участниците и с някои природни или исторически 
забележителности. Нововъведенията на ръковод-
ството са свързани със създаването на сайт на дру-
жеството (дълго време като уеб-майстор е самият 
председател доц. В. Ковачев), в който от 2003 г. 
се качват отчетните доклади на ръководството, а 
от 2004 г. – маршрутът и снимки от геоложките 
екскурзии (като през 2004 г. е включен и геоложки 
гид на екскурзията). За гидове на екскурзиите се 
подбират добри познавачи на регионалната гео-
логия. Редакцията и предпечатната подготовка на 
Списанието от 2005 г. се извършва изцяло от редко-
легията и от сътрудници на БГД, което значително 
ускорява издаването му. Въвежда се и дигитален 
вариант на Списанието на дружеството, както и на 
разширените резюмета от научните конференции. 
В деня на приключване на конференциите заедно 
със сътрудниците на музея „Земята и хората“ и на 
негова територия се провежда награждаване на мла-
ди участници в конференциите и Коледна геоложка 
вечер. Започна се и прехвърляне на годишнините на 
Списанието в дигитален вид в сайта на дружество-
то – върви се от съвременните назад, като досега е 
стигнато до годишнина 41 (1980), кн. 2. 

На 17.07.2002 г., във връзка с Деня на геоло-
га, се провежда годишната геоложка екскурзия с 2 
автобуса, организирана от н.с. Л. Петрунова, като 
това е и първата задгранична екскурзия на БГД по 
този повод – в ждрелото на р. Ерма (сн. 27), Източна 
Сърбия с наблюдения на юрските и горнокредни-
те седименти от района. Посетени са също така 
Погановския и Суковския манастир. Гид е ст.н.с. 
П. Чумаченко. На 21 и 22.11.2002 г. БГД провежда 
научна конференция „Модерни проблеми в бъл-
гарската геология“ (Маврудчиев, 2005).
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На 11.12. 2003 г. се провежда Общо събрание 
на Българското геологическо дружество, на кое-
то е избран Управителен съвет за перио да 2003–
2005 г. в състав: председател доц. В. Ко вачев, зам.-
председател доц. Р. Недялков, секретар ст.н.с.  
Е. Тарасова, ст.н.с. В. Георгиев – връзки с общест-
веността, библиотекар д-р Л. Петрунова, гл. редак-
тор ст.н.с. Й. Янев, отговорник по науч ната и ор-
ганизационната дейност доц. Стр. Страшимиров; 
редакционна колегия: секретар н.с. В. Сачански, 
ст.н.с. А. Бендерев, доц. В. Желев, ст.н.с. В. Бе-
ли ванова, доц. З. Чернева, ст.н.с. М. Тарасов, доц. 
П. Петров, доц. С. Вълчева, ст.н.с. С. Шанов; кон-
тролен съвет: ст.н.с. Ж. Дамянов, доц. С. Прис таво-
ва и д-р Б. Вълчев. На страниците на Списанието 
се въвежда нова рубрика „Българската геология и 
българските геолози в чужбина“, където се публи-
куват абстрактите на статии на български автори, 
излезли в чужди списания и на чужди автори, ка-
саещи геологията на България. 

На 11 и 12.12.2003 г. в НДНТ се провежда и на-
ционална конференция с международно участие 
на тема „Съвременни проблеми на Българската 
гео логия“, а в края на вечерта заедно със сътруд-
ниците на музея „Земята и хората“ – Коледна ве-
чер на геолога.

В края на май 2004 г. е проведена традицион-
ната годишна геоложка екскурзия с маршрут:  
с. Поповица (сеизмотектонска траншея с обясне-
ния от ст.н.с. С. Шанов и др.) – златно находище 
„Хан Крум“ (върху геологията на месторождение-
то, проучвано от Болкан минерал анд майнинг, 
спонсор на екскурзията, гидове са австралие-
цът Шон Хътън, Данко Желев и др. – сн. 28) – 
„Перперикон“ – древният златен рудник край  

с. Стремци (обяснения от доц. В. Атанасов) – 
природен феномен „Скалните гъби“. Гидове 
по маршрута на екскурзията – ст.н.с. Й. Янев и 
ст.н.с. В. Георгиев. 

На 13 и 14 декември 2004 г. в НДНТ София е 
проведена Национална Конференция с междуна-
родно участие „Геология 2004“, на която са изне-
сени 40 устни доклада, последвана от станалата 
традиционна Коледна вечер на геолога в музея 
„Земята и хората“. За почетни членове са избра-
ни: Илия Делев, ст.н.с. Н. Зидаров и чл.-кор. Хр. 
Дабовски.

На 28 февруари и 1 март 2005 г. в зала 1 на 
Софийския университет е проведена дискусия на 
тема: „Литостратиграфия и подходи на картиране 
на метаморфни и смесени скали“. Организатори 
на дискусията са БГД, МОСВ и консорциум 
„Геокомплекс“, който изпълнява картировката на 
част от Южна България в М 1:50 000 и във връзка  
с която се провежда дискусията. През май с. г. се  
състоя годишната геоложка екскурзия из Цен-
тралните Родопи: Чепеларе–Смолян–Кричим с ги-
дове проф. Ж. Иванов, С. Саров, доц. К. Колчева 
и др., като проблемите бяха до голяма степен 
свързани с дискусиите от зимната конференция. 
Екскурзията бе спонсорирана от „Геокомплекс“. 

На 16.12.2005 г. е проведено Отчетно-избор-
ното събрание на БГД, на което е избрано и 
ново ръководство: председател доц. Страшимир 
Страшимиров (сн. 29), подпредседател ст.н.с.  
Р. На ков, секретар ст.н.с. Е. Тарасова, гл. редак-
тор ст.н.с. Й. Янев, член доц. Ф. Мачев, касиер д-р  
Б. Вълчев, библиотекар ст.н.с. Зл. Милаковска; 
контролен съвет: ст.н.с. О. Петров, доц. П. Пав-
лишина и доц. П. Петров. Основните извършени 

Сн. 28. Геолозите Шон Хътън и Данко Желев обясняват геологията на златното находище Хан Крум, Крумовградско
Сн. 29. Доц. Стр. Страшимиров – председател на БГД през 2005–2009 г.
Сн. 30. Проф. П. Попов – гид на екскурзията до находище Медет
Сн. 31. Ст.н.с. Р. Наков – председател на БГД през 2009–2013 г.
Сн. 32. Ст.н.с. П. Петров дава хидрогеоложки обяснения
Сн. 33. Д-р П. Даракчиев – гид в историята на нефтените проучвания в България
Сн. 34. Главният геолог на Евромакс г-н Д. Димитров дава обяснения в Руй планина
Сн. 35. Проф. Д. Синьовски – председател на БГД през 2013–2015 г.

Photo 28. The geologists Shon Huton and Danko Zhelev gave explanations about the geology of the gold deposit Khan Krum near 
Krumovgrad town

Photo 29. Assoc. prof. Str. Strachimirov – president of the BGS in 2005–2009
Photo 30. Prof. P. Popov – guide of the excursion to the ore deposit Medet
Photo 31. Assoc. prof. R. Nakov – president of BGS in 2009–2013
Photo 32. Assoc. prof. P. Petrov gaves its hydrogeological explanations
Photo 33. Dr P. Darakchiev – guide in the history of the oil research in Bulgaria
Photo 34. D. Dimitrov – the chef-geologist of Euromax gaves explanation in Ruy Mountain
Photo 35. Prof. D. Sinnyovsky – president of the BGS in 2013–2015

→
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дейности се свеждат до пререгистрация на дружест-
вото, поддържане и развитие на сайта, провеждане 
на 2 геоложки екскурзии. Членски състав – 255 
души. За почетни членове са избрани: ст.н.с. д-р 
Михаил Стайков, ст.н.с. д-р Иван Монахов, проф. 

дгн Мария Желязкова-Панайотова, акад. Тодор 
Николов. След това, на 16 и 17.12 в НДК се про-
вежда Юбилейна научна конференция с междуна-
родно участие по случай 80-годишнината от осно-
ваването на Българското геологическо дружест во. 
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Получени са повече от 20 поздравителни адре-
са, между които и от президента на Р. България  
г-н Георги Първанов, от министър Джевдет 
Чакъров, а представители на геоложките дру-
жества на съседните държави лично приветстват 
дружеството. На тази конференция са изнесени 3 
пленарни доклада: „80 години Българско геоло-
гическо дружество: една забележителна годиш-
нина“ – акад. Т. Николов и проф. Б. Маврудчиев; 
„Петрологията в България – между наследството 
и новите парадигми в геологията“ – проф. Б. Ка-
менов; „История на геотектонските изследвания 
в България: дългият път от геосинклинални до 
плейт-тектонски концепции“ – чл.-кор. Христо 
Дабовски, както и 44 устни и 15 постерни докла-
да. Юбилейната годишнина на БГД е отбелязана и 
чрез издаване на книгата на проф. Б. Маврудчиев 
(2005) „Страници от календара на българската гео-
логия (1828–2005)“ (фиг. 29). 

На 3 и 4.06.2006 г. в чест на Деня на геолога се 
провежда екскурзия с маршрут София–Челопеч–
Хисар–Старосел–Панагюрище–София, като основ-
ните геоложки обекти са Челопечкото рудно поле 
и Хисарските минерални извори. Екскурзията е 
спонсорирана от Челопеч майнинг АД. В края на 
същата година съвместно с Дружеството на гео-

физиците също в НДК се проведежда следваща-
та научна конференция с международно участие. 
Поради това съвместно провеждане се приема 
предложението на Дружеството на геофизиците 
названието на сборника с разширени абстракти (от 
2014 г. – научни съобщения) на конференцията да 
бъде „Геонауки (+годината)“, което се запазва и до 
днес. Изнесени са 3 пленарни, 69 устни и 30 пос-
терни доклада. 

На 3.06.2007 г. Денят на геолога е отбелязан 
с провеждането на геоложка екскурзия за запоз-
наване със стратиграфията на Триаса (гид ст.н.с. 
Д. Тронков), Юрата (гид ст.н.с. П. Чумаченко) 
и Горната Креда (гид доц. М. Иванов) в райо-
на около селата Долна Секирна и Кошарево, гр. 
Трън, ждрелото на р. Ерма. Тя завършва с един 
забележителен и импровизиран рецитал, изне-
сен от ст.н.с. Д. Тронков при паметника в чест на 
битката при Гургулят през Сръбско-българската 
война от 1885 г. Организатор на екскурзията е 
подпредседателят на БГД ст.н.с. Р. Наков. В края 
на годината се провежда научна конференция с 
международно участие „Геонауки 2007“ с 30 уст-
ни и 19 постерни доклада. Взето е решение за 
обявяване на конкурс за най-добре представил се 
млад учен, като на неговото първо издание са на-
градени Елеонора Балканска, Полина Андреева и 
Билгин Видинли.

На 18.01.2008 г. се провежда Отчетно-из-
борно събрание на БГД за периода 15.12.2005– 
18.01.2008 г. Отчетният доклад е прочетен от 
зам.-председателя ст.н.с. Е. Тарасова. Членският 
състав е от 301 члена. Извършена е пререгистра-
ция на членовете и на повечето от тях са издадени 
нови членските карти. Проведени са 12 заседания 
на ръководството, поддържан и развиван е сайтът 
на дружеството. 

През следващия двегодишен период са орга-
низирани научните конференции с международно 
участие „Геонауки 2008“ (с 1 пленарен, 34 устни и 
20 постерни доклада) и „Геонауки 2009“ (с 2 пле-
нарни, 33 устни и 22 постерни доклада). На тради-
ционната Коледна вечер в музея „Земята и хората“ 
в края на 2008 г. е представена книгата с разкази на 
проф. Т. Маринов и са наградени най-добре пред-
ставените млади учени за 2008 г. Ек. Иванова, Н. 
Живкова, Хр. Киселинов, Я. Стефанов и за 2009 г. 
Ана Петрова, Сълза Хекимова и Силвия Петрова.

През този период са проведени две екскурзии. 
Първата е в периода 31.5–1.6.2008 г. с маршрут 
София–Асарел-Медет“АД–Стрелча–Калуге ров-
ски манастир. Посетени са действащи и вече из-
зети Cu и Au-Cu находища в Централното Сред-
ногорие, а също пегматитови кариери и разкрития 
на Елшишко-Бошулския плутон. Основни гидове 
са проф. П. Попов (сн. 30), доц. Стр. Страшимиров, 
доц. Ф. Мачев, ст.н.с. П. Петров и ст.н.с. С. Пет-
русенко. Присъстващите взеха участие в чест-
ването на Празника на розата в гр. Стрелча. На 

Фиг. 29. Б. Маврудчиев – „Страници от календара на 
българската геология (1828–2005)“

Fig. 29. B. Mavrudchiev – “Pages of the Calendar on the 
Bulgarian Geology (1828–2005)”



29

6 юни 2009 г. е проведена екскурзия с маршрут 
София–рудник „Елаците“–Етрополе. Посетено е 
меднопорфирното находище Елаците, а в свобод-
ното време са разгледани старата част на Етрополе 
и Историческия музей. Основни гидове са проф. 
Ж. Иванов и доц. Стр. Страшимиров.

На 03.12.2009 г. Общото събрание на БГД изби-
ра нов Управителен съвет в 7 членен състав: пред-
седател ст.н.с. Радослав Наков (сн. 31), член ст.н.с. 
Е. Тарасова, гл. редактор доц. З. Чернева и членове 
ст.н.с. Д. Иванова, д-р М. Дюлгеров, д-р Б. Вълчев, 
доц. П. Павлишина; контролен съвет: председател 
ст.н.с. Е. Колева-Рекалова, доц. С. Приставова и 
Ж. Янакиева. 

На 29–30.05.2010 г. е проведена екскурзия с 
маршрут: София–Враца–Вършец–Петрохан–Гин-
ци–София. Тя е със стратиграфски, тектонски и хид-
рогеоложки (вкл. карстови) аспект. Гидове са ст.н.с. 
Д. Тронков, ст.н.с. Р. Наков, ст.н.с. П. Петров (сн. 32), 
ст.н.с. С. Шанов, ст.н.с. А. Бендерев и др. Следващата 
екскурзия е проведена на 4–5.06.2011 г. с маршрут 
София–Брестница–Златна Панега–Пле вен–Кайлъка–
Карлуковски карст (пещера Проходна)–София. Ак -
центът е върху тектониката и геоложкия строеж 
на мезозойските разрези и техния нефтогазоносен 
потенциал, както и върху карста в района на Кар-
луково и Златна Панега. Гидове са ст.н.с. П. Чу-
маченко, ст.н.с. Р. Наков, ст.н.с. С. Шанов, ст.н.с. 
А. Бендерев и П. Даракчиев (сн. 33) от Овъргаз 
Инк. Накрая колегите Бендерев, Шанов и Наков 
показаха и своите умения на планински спасители, 
превеждащи през пещерата Проходна падналия 
колега П. Даракчиев. 

През този двегодишен период се проведоха и 
научните конференции „Геонауки 2010“ (1 пле-
нарен, 78 устни и постерни доклада) и „Геонауки 
2011“ (1 пленарен и 51 доклада). В конкурса за 
най-добро представяне на млад автор са отличени 
за 2010 г. Стоян Георгиев, Борис Ценов, Стефан 
Велев и Петър Лещаков, а за 2011 г. – Елеонора 
Балканска и Антоанета Маринова. Издадени са две 
годишнини на списанието (3 книжки в 1).

На 8.12.2011 г. е проведено отчетно-изборно 
събрание за периода 03.12.2009–7.12.2011 г., на 
кое то е избран нов управителен съвет в състав: 
председател ст.н.с. Р. Наков, зам.-председател 
проф. Д. Синьовски, секретар ст.н.с. Л. Методиев, 
касиер ст.н.с. E. Тарасова, гл. редактор доц. З. Чер-
нева, д-р М. Дюлгеров и Д. Димитров. 

На 2 и 3.06.2012 г. е проведена годишната екскур-
зия на дружеството по маршрут: София–Брезник–
Трън–Руй–Брезник–София. Геоложките наблюде-
ния по маршрута са в Западното Средногорие и 
Краището, с основен обект златните минерализа-
ции, свързани с Руйския плутон (Трънско) (сн. 34). 
Програмата включва още запознаване с геоложки 
образци от депото на фирма „Евромакс“, посеще-
ние на Трънското ждрело, Гигенския манастир и 
парка в Брезник със студения минерален извор 

„Желязна вода“, а също и наблюдения на пораже-
ния от земетресението през 2012 г. в Пернишко. 
Обикновено такъв тип екскурзии се провеждат с 
малко ходене, близко до автобуса. Ст.н.с. Р. Наков 
остана верен на себе си и поведе част от участни-
ците, разбира се по желание, през много труден 
терен с цел да видят сондажи, които са дали добри 
резултати. 

Другата годишната екскурзия е проведена на  
1 и 2.06.2013 г. по маршрут: София–Белоградчик–
София. Геоложките наблюдения са фокусирани 
върху литологията, стратиграфията и тектониката 
на Западния Предбалкан и Балкан. Основни ги-
дове са ст.н.с. П. Чумаченко, ст.н.с. Д. Тронков, 
доц. Р. Наков, ст.н.с. С. Шанов и доц. А. Бендерев. 
По сетени са: стената на язовир „Огоста“ до  
гр. Мон тана, пещерата „Магурата“ със залата с ри-
сунки от праисторически човек, а в Белоградчик 
– природният феномен „Белоградчишки скали“, 
„Белоградчишката крепост“ и Общинският музей 
с Исторически и Природонаучен отдел. 

На 12.12.2013 г. е проведено Общо събрание, 
на което е отчетена извършената дейност за перио-
да 7.12.2011–11.12.2013, отнасяща се основно до 
редовното провеждане на годишните научни кон-
ференции, поддържане на сайта на дружество-
то и провеждане на екскурзии. Ръководството е 
провело 10 заседания; членският състав е от 358 
чле на. Основните задачи са: 1) пререгистрация и  
2) поддържане на сайта, който се посещава средно 
годишно 2260 пъти, като има посещения не само 
от страната (34% са от чужбина – и то от такива 
далечни страни като Монголия, Аржентина и др.). 
Избрани са почетните членове: проф. Бърел Кларк 
Бърчфийл (САЩ), проф. Стр. Страшимиров, 
ст.н.с. дгн П. Чумаченко. През този мандат са 
проведени и 2 научни конференции с междуна-
родно участие: „Геонауки 2012“ с 40 устни и 34 
постерни доклада и „Геонауки 2013“ – с 33 устни 
и 32 постерни доклада. На конкурсите за най-до-
бро представяне на млад учен през 2012 г. са от-
личени Стефан Методиев и Елеонора Балканска, 
а през 2013 – Ева Атанасова, Георги Грънчовски и 
Георги Начев. На 4.02.2013 г. заедно с Българското 
минералогическо дружество и Руския култур-
но-информационен център в сградата на РКИЦ 
София е проведена Юбилейна научна конферен-
ция на тема: „Вернадский и XXI век: геосфера, 
биосфера, ноо сфера и симетрия“ посветена на 
150 г. от рождение то на акад. В. И. Вернадский 
(1863–1945).

През 2013 г. Българското геологическо дру-
жество съвместно с Руския културно-информа-
ционен център и Руския академичен съюз в Бъл-
гария издават книгата на П. Чумаченко и др. „Бол-
гарские геологи российского происхождения“ 
(фиг. 30).

На 12.12.2013 г. е избран нов Управителен 
съвет в състав: председател проф. Димитър Си-
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ньовски (сн. 35), зам.-председател доц. В. Са-
чански, сек ретар доц. Л. Методиев, касиер доц. 
E. Тарасова, д-р Д. Дочев, д-р Е. Балканска, 
гл. редактор ст.н.с. Й. Янев; контролен съвет: 
председател проф. О. Пет ров, доц. Е. Колева-
Рекалова и Ж. Яна киева. Дружеството има 358 
отчетени члена. За почетен член е избран проф. 
Р. Наков. Основните задачи пред ръководството 
са били: провеждане на редовните екскурзии и 
научни конференции, пререгистрация, поддър-
жане и разширяване на сайта. 

Годишната екскурзия е проведена на 21–
22.06.2014 г. по маршрут: София–Сандански–Со-
фия. Геоложките наблюдения са фокусирани 
вър ху седиментния пълнеж и подложката на 
Струмския грабен, включая посещение на при-
родния феномен „Мелнишки пирамиди“, вулкан-
ското тяло Кожух и горещите извори край Рупите, 
черквата „Св. Петка“ на Ванга и Роженския ма-
настир. Гидове са чл.-кор. И. Загорчев, ст.н.с.  
С. Шанов, доц. Ф. Мачев, доц. П. Иванов, проф. 
А. Бендерев, проф. Н. Огнянова, ст.н.с. А. Хар-
ковска, проф. Р. Наков, проф. Д. Синьовски и 
др. От 22 до 26.09. 2014 г. във връзка с XX кон-
грес на КБГА се провежда и геоложка екскурзия 
в Албания с гидове проф. Д. Синьовски, ст.н.с.  

С. Ша нов, проф. Н. Огнянова и др. Това е нов тип 
геоложки екскурзии. 

На конференцията с международно участие 
„Геонауки 2014“ са изнесени 3 пленарни, 20 устни 
и 30 постерни доклада. Вечерта на 12.12.2014 г. се 
състоя коледна среща в музея „Земята и хората“, 
на която в конкурса за най-добро представяне на 
млад учен бяха наградени Данаил Йовчев, Ивац 
Георгиев, Йорданка Донкова и Катя Василева. 
През същата година започва периодичното въ-
веждане на готовите за печат статии на уеб-
страницата на Списанието под надслов „Текущ 
брой“, което осигурава бързото им ползване от 
читателите. 

Годишната екскурзия за 2015 г. е проведе на 
на 6–7 юни по маршрут: София–Серес–Алис-
трати–Сандански–София. Геоложките наблюде-
ния са фокусирани върху високометаморфния 
комплекс в южната част на Родопския масив 
и седиментния пълнеж на Струмския грабен. 
Културната програма в Гърция включва посеще-
ние на пещерата Алистрати, манастира Св. Йоан 
(над гр. Серес), а в България – природния фе-
номен „Стобски пирамиди“. През втората по-
ловина на септември е проведена и екскурзия 
до уникалния Геопарк на динозаврите в Хацек, 
Трансилвания, Румъния. 

На 10.12.2015 г. се състоя Юбилейно отчетно-
изборно събрание на БГД, посветено на 90 години 
от създаването му и научна конференция с между-
народно участие. Отчетният доклад е прочетен от 
председателя проф. Д. Синьовски. Избрано е ново 
ръководство на дружеството с председател доц. 
Евгения Тарасова. В тържествената част на научна-
та конференция на 10 и 11 декември пленарни док-
лади изнасят акад. И. Загорчев – „Многофазов тек-
тонометаморфизъм в България: алтернативни ин-
терпретации и идеи“, проф. Р. Наков – „Геоложко 
наследство и геопаркове – геоложки принос към 
българското национално-историческо и културно 
наследство“ и ст.н.с. дгн П. Чумаченко – „90 го-
дини БГД“. Изнесени са 28 устни и 39 постерни 
научни доклада. На традиционната коледна среща 
в музея „Земята и хората“ са наградени за високо 
ниво на изнесени доклади Цветелина Горинова и 
Красимира Кършева. На вечерта проф. Б. Каменов 
представя новата книга с разкази на проф. Т. Ма-
ринов, а ст.н.с. В. Гергелчев – книгата с поезия на 
г-жа Топалова. 

През 2015 г. Ръководството и Редколегията 
на БГД (с големите усилия на главния редактор 
ст.н.с. Й. Янев) издава поредната 76-та годиш-
нина на Списанието в 2 книжки (а не 3 в 1) – 
нещо, което не беше се случвало от десетилетие 
насам. 

Благодарности: Благодаря на ст.н.с. Й. Янев – 
главен редактор за уместните забележки и допъл-
нения, които направи по време на редактирането.

Фиг. 30. Корица на брошурата „Болгарские геологи 
российского происхождения“

Fig. 30. Cover of the brochure “The Bulgarian geologists of 
Russian origin”
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III Научна конференция „Геология на Странджа-Сакар“ • 
по случай 100 години от Освобожденето на България, 
27–31.03.1978 г., Малко Търново.
Научна конференция „Геодинамика на България“, ап-• 
рил 1979 г., София.
Национална конференция „Геология, металогения и • 
перспективи на Родопския масив“, 12–14.12.1979 г., 
Асеновград.
IV Научна конференция „Геологията и нефтогазонос-• 
ността на Североизточна България“ по случай 100 го-
дишнината на българската геология и 110 годишнината 
от рождението на проф. Стефан Бончев, април 1980, 
Варна.
V Научна конференция „Геология и полезни изкопае-• 
ми на Югозападна България“, 26–30.04.1982 г., Бла-
гоевград.

VI Научна конференция „Геология и полезни изко-• 
паеми на Северозападна България“, 10–11.04.1984 г., 
Михайловград.
VII Научна конференция „С нов подход, с нови кри-• 
терии за ускорено развитие на минерало-суровинната 
база в района на Странджа-Сакар“, 6–10.05.1986 г., 
Ямбол.
VIII Научна конференция „Геология и полезните изко-• 
паеми на Родопския масив“, 21–24.09.1988 г., Смолян. 
IX Научна конференция „Алпийска палеогеодинамика и • 
еволюция на България“, 30–31.10.1990 г., София.
П• олева миниконференция „Побитите камъни“, 31.10–
2.11.1986 г., Варна.
Миниконференция „Младите седименти и тяхната роля • 
в проблемите на регионалната геология“, 10.10.1988 г., 
София–Владая.

I конгрес на българските геолози – НДК, 29–30.11.1985 г.• 
II конгрес на българските геолози – СУ, 19.09.1989 г. • 
(1 ден преди конгреса на КБГА).
III конгрес – Дом на техниката, 3.11.1992 г. • 
IV конгрес – Дом на техниката, 3.11.1994 г. • 
V конгрес – Дом на техниката, 1995 г.• 
VI конгрес „Новости в геологията на България“ – Дом • 
на техниката, 24–25.10.1996 г.

Отговорен редактор Йоцо Янев


