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Общо събрание на Българското геологическо дружество – 2015 г.

На 10 декември 2015 г. от 8.30 ч. в гр. София, „бул. Цар 
Освободител“ 15, в Аулата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ се проведе Общо събрание на 
Българското геологическо дружество (БГД). При първона-
чалното преброяване на официално регистрираните деле-
гати се установи липса на кворум. Поради това събранието 
не започна в 8.30 ч., както беше обявено в поканата, публи-
кувана в интернет-страницата на БГД (www.bgd.bg) и пос-
тавена на адреса, на който е регистрирано дружеството – 
гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 24, Геологически 
институт при БАН (в съответствие с Устава на БГД, гл. ІІІ, 
чл. 14, ал. 3). На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на 
БГД събранието започна в 9.30 ч. при спадащ кворум от 63 
делегати от общо 344 членуващи в БГД. 

Общото събрание беше открито от Председателя на 
Управителния съвет на БГД Димитър Синьовски. Еди-
нодушно и с открито гласуване за председател на Общото 
събрание беше избран Филип Мачев, а за секретар Златка 
Милаковска.

Според обявената покана, събранието протече при 
след  ния дневен ред:

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

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

От името на Управителния съвет на Дружеството отчет 
за дейността му през 2014–2015 г. представи Председателят 
на Управителния съвет Димитър Синьовски. Като най-
значими събития в дейността на Дружеството бяха отбе-
лязани:

организиране и провежда на две Национални кон-• 
ференции с международно участие „Геонауки 2014“ и 
„Геонауки 2015“ и издаване на Сборник с научни съобще-
ния за тях;

издаване на Списанието на Българското геологиче-• 
ско дружество;

съорганизатор на проведените през 2014 г. от НТС по • 
минно дело и геология: кръгла маса „Перспективи на ура-
нодобива в България“ и научен семинар „Редки и разсеяни 
елементи в България: геоложки, техноложки и екологични 
аспекти“;

организиране на Коледна вечер на геолога, съвмест-• 
но с Националния музей „Земята и хората“;

поддържане на добрата традиция за ежегодно органи-• 
зиране на пролетна геоложка екскурзия. През 2014 г. се про-
веде двудневна екскурзия с маршрут София–Сандански–
Мелник с акцент върху природния феномен „Мелнишки 
пирамиди“, свлачището Ораново край гр. Симитли, тер-
малните източници в Рупите и Роженския манастир. 
През 2015 г. се проведе двудневна екскурзия с маршрут 
София–Серес–Алистрати–Сандански–с. Стоб. Геоложките 
наблюдения бяха фокусирани върху високометаморфния 
комплекс в южната част на Родопския масив и седимент-

ния пълнеж на Струмския грабен, а културната програма 
включваше пещерата Алистрати, манастира „Св. Йоан 
Предтеча“ (над гр. Серес) и природния феномен „Стобски 
пирамиди“;

организиране на две екскурзии в чужбина: през 2014 г. • 
– посещение на ХХ конгрес на КБГА в Тирана, Албания, 
а през 2015 г. – посещение на Геопарка на динозаврите,  
гр. Хацек, Румъния;

поддържане на актуална и полезна интернет-стра-• 
ница (www.bgd.bg) с информация за живота на дружест-
вото и предстоящи международни прояви в областта на 
геологията;

осигуряване на интернет-достъп до броевете на Спи-• 
санието на БГД, излезли след 1980 г.;

изготвяне на списък на почетните членове на БГД и • 
качването му на интернет-страницата;

поддържане на числения състав на дружеството (око-• 
ло 350 члена), главно с привличане на млади колеги – док-
торанти и студенти. Ежегодно актуализиране на списъка на 
редовните членове на дружеството.

Отчет за дейността на Контролния съвет направи пред-
седателят му Огнян Петров, според който нарушения във 
финансовата и материалната отчетност на дружеството 
между двете Общи събрания не са установени.

По предложение на Управителния съвет на БГД за зна-
чим принос в развитието на геологията Общото събрание 
удостои със званието почетен член на БГД академик Иван 
Загорчев от Геологическия институт при БАН.

В съответствие с Устава на БГД, беше проведен из-
бор за нов Председател, Управителен съвет, Контролен 
съвет и Главен редактор на Списанието на БГД. За избор 
на Председател постъпиха две предложения – на Евгения 
Тарасова и на Невен Георгиев, за Главен редактор на 
Списанието на БГД – на Йоцо Янев и за членове на УС 
за 5 места – 9 предложения. Двамата кандидати за поста 
Председател изложиха своите представи за развитието на 
дружеството през следващите две години.

В съответствие с Устава на БГД с тайно гласуване беше 
избран нов Председател, Управителен съвет, Главен редак-
тор на Списанието на БГД и Контролен съвет за следващи-
те две години (2016–2017 г.) в следния състав:

Управителен съвет
Председател Евгения Тарасова
Зам.-председател Любомир Методиев
Секретар Елеонора Балканска
Касиер Христо Димитров
Библиотекар Дочо Дочев 
Член Светла Енчева
Главен редактор на Сп. на БГД Йоцо Янев

Контролен съвет
Председател Елена Колева-Рекалова
Член Живка Янакиева
Член Росица Титоренкова

Евгения Тарасова
Българско геологическо дружество


