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Общо събрание на Българското геологическо дружество – 2019 г.

На 17 декември 2019 г. от 13,00 ч. в зала 203 на Гео
логическия институт „Акад. Страшимир Димитров“ се 
проведе Общо събрание на Българското геологическо 
дружество. Обявата за събранието беше публикувана на 
интернетстраницата на БГД (www.bgd.bg) и бе поставена 
на адреса на регистрация на Сдружението. При първона
чалното преброяване, официално регистрираните делегати 
бяха 31 от общо 238 членуващи в БГД и поради липса на 
кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, и в съответствие 
с Устава на БГД, събранието беше отложено с един час и 
започна в 14,00 ч.

Общото събрание беше открито от Председателя на 
БГД Евгения Тарасова. Единодушно и с открито гласуване 
за председател беше избран Филип Мачев, а за секретар 
Златка Милаковска.

Според обявената покана, събранието протече при 
следния дневен ред:

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

лен съвет и Главен редактор на Списанието на БГД;
4. Приемане на бюджет на дружеството за 2020–2021 г.;
5. Разни.
От името на Управителния съвет, отчет за дейността за 

периода от 2018–2019 г. представи Председателят Евгения 
Тарасова. Като найзначими събития в живота на сдруже
нието бяха отбелязани:

• проведените две Национални конференции с меж
дународно участие „Геонауки 2018“ и „Геонауки 
2019“, научните съобщения от които са публикува
ни в кн. 3 на Списанието на БГД за 2018 и 2019 г.;

• редовното издаване и разпространяване на Спи
санието на БГД. От 2018 г. то се реферира и индек
сира в Web of Science Core Collection;

• създаването на нова модерна интернетстраница на 
Списанието на БГД със свободен достъп до броеве
те му;

• поддържането на актуална и полезна интернет стра
ница (www.bgd.bg) с информация за живота на дру
жеството и предстоящи международни научни съби
тия в областта на геологията;

• ежегодното актуализиране на списъка на редовните 
и почетните членове на БГД;

• организирането на Коледна вечер на геолога през 
2018 и 2019 г. съвместно с Националния музей 
„Земята и хората“;

• поддържането на активни контакти с Европейската 
федерация на геолозите (EFG);

• поддържането на активни отношения със Сръбското 
геологическо дружество (СГД). Членове на БГД се 
включват в мероприятия на СГД, а членове на СГД 
участват в мероприятия на БГД. Осем редовни члена 
на СГД са членове и на БГД.

• организирането на две годишни геоложки екскур
зии до интересни геоложки и културноисторически 
обекти.

• от 2018 г. счетоводноадминистративната дейност 
се извършва с електронен подпис.

Според отчета на председателя на Контролния съвет 
Светлана Енчева, нарушения във финансовата отчетност на 
Сдружението между двете Общи събрания не са установени.

За значим принос в развитието на БГД и неговите меж
дународни връзки и за професионални приноси в областта 
на минералогията и геологията на България, Общото съ
брание удостои със званието почетен член на БГД Евгения 
Тарасова, дългогодишен член на УС и Председател на БГД 
от 2016 до 2019 г.

В съответствие с Устава на БГД беше проведен избор 
на нов Управителен и Контролен съвет за мандата 2020–
2021 г. С тайно гласуване беше избрано ръководство в 
следния състав:

Управителен съвет
Председател Никола Ботушаров
Зам.председател Михаил Тарасов
Секретар Цвета Станимирова
Касиер Светлана Енчева
Библиотекар Любомир Методиев
Член Христо Димитров
Главен редактор  
на Списанието на БГД Борис Вълчев

Контролен съвет
Председател Росица Титоренкова
Член Елена КолеваРекалова
Член Живка Янакиева

Евгения Тарасова
Българско геологическо дружество


