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Общо събрание на Българското геологическо дружество – 2017 г.
На 19 декември 2017 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. „Акад.
Георги Бончев“ 24, зала 203, се проведе Общо събрание
на Българското геологическо дружество (БГД). При първоначалното преброяване на официално регистрираните
делегати се установи липса на кворум, поради което събранието не започна в 14.00 ч., както беше обявено в поканата,
публикувана на интернет-страницата на БГД (www.bgd.
bg) и поставена на адреса на регистрация на дружеството
(в съответствие с Устава на БГД, гл. ІІІ, чл. 14, ал. 3), а от
15.00 ч., на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на БГД
при спадащ кворум от 45 делегати от общо 245 членуващи
в Сдружението.
Общото събрание беше открито от Председателя на
Управителния съвет на БГД Евгения Тарасова. Единодушно
и с открито гласуване за председател на Общото събрание
беше избран Филип Мачев, а за секретар Росица Иванова.
Според обявената покана, събранието протече при
следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет
2. Отчет на Контролния съвет
3. Избор на Председател, Управителен съвет, Кон
тролен съвет и Главен редактор на списание на БГД
4. Приемане на бюджет на дружеството за 2018–2019 г.
5. Разни.
От името на Управителния съвет на Сдружението,
отчет за дейността му в периода 2016–2017 г. представи
Председателят на Управителния съвет Евгения Тарасова.
Като най-значими събития в дейността на Дружеството
бяха отбелязани:
• през 2016 г. БГД стана пълноправен член на Ев
ропейската федерация на геолозите, обединяваща 24 национални геоложки асоциации в Европа;
• през 2016 г. в Белград беше подписано Споразумение
за сътрудничество на БГД със Сръбското геологическо
дружество (СГД) с цел активиране на контактите между
членовете на двете дружества и провеждане на съвместни
инициативи;
• организирани и проведени са две Национални конференции с международно участие „Геонауки 2016“ и
„Геонауки 2017“ и са издадени два Сборника с научни съобщения;
• редовно се издава на Списание на Българското геологическо дружество;
• организирани са Коледни вечери на геолога, съвместно с Националния музей „Земята и хората“;
• организирани са две пролетни геоложки екскурзии.
През 2016 г. се проведе двудневна екскурзия с маршрут
София – Велико Търново – Трявна – Габрово – София.
Геоложките наблюдения бяха фокусирани върху стратиграфията и тектониката на Балкана и Предбалкана.
Културната програма включваше посещение на истори-

ческите забележителности: крепостта Царевец, Арбанаси,
Соколския манастир, Етъра и др. През 2017 г. се проведе
тридневна екскурзия на територията на Национален парк
Джердап в Североизточна Сърбия. Тя беше организирана
със съдействие и участие на СГД като първо съвместно
мероприятие след подписване на Споразумението за сътрудничество между двете дружества. В програмата бяха
включени посещение на карстов район с каменни мостове
по каньона на р. Вратна и Райкова пещера, на медно-порфирното находище Майданпек и музея към него, на етно
графския комплекс Райячке пивнице, Голубачката крепост,
Управлението на Националния парк Джердап, археологическия комплекс „Лепенски Вир“, гр. Кладово и др.
• поддържа се актуална и полезна интернет страница
(www.bgd.bg) с информация за живота на дружеството и
предстоящи международни прояви в областта на геологията;
• осигурен е интернет достъп до броевете на Списание
на БГД, излезли след 1979 г. и до вестник „Хемус“;
• ежегодно е актуализиран списъка на редовните и почетните членове на дружеството.
Отчет за дейността на Контролния съвет направи
Председателят му Елена Колева-Рекалова, според който
нарушения във финансовата и материалната отчетност на
Сдруженията между двете Общи събрания не са установени.
По предложение на Управителния съвет за значим принос в издаването и издигането на престижа на печатните
изданията на БГД и за принос в развитието на петрологията и регионалната геология настоящото Общо събрание
удостои със званието почетен член на БГД дългогодишния
Главен редактор на Списание на БГД и Сборник с научни
съобщения „Геонауки“ Йоцо Янев.
В съответствие с Устава на БГД с тайно гласуване беше
избран нов Председател, Управителен съвет, Главен редактор на Списание на БГД и Контролен съвет за следващите
две години (2018–2019 г.) в следния състав:
Управителен съвет
Председател – Евгения Тарасова
Зам.-председател – Любомир Методиев
Секретар – Живка Янакиева
Касиер – Христо Димитров
Библиотекар – Дочо Дочев
Член – Никола Ботушаров
Главен редактор на Сп. на БГД – Борис Вълчев
Контролен съвет
Председател – Светла Енчева
Член – Елена Колева-Рекалова
Член – Росица Титоренкова
Евгения Тарасова
Българско геологическо дружество

173

