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Общо събрание на Българското геологическо дружество – 2022 г.

На 6 април 2022 г. в гр. София, ул. „Акад. Георги 
Бончев“ бл. 24 от 13.00 ч. се проведе Общо събрание 
на сдружение Българското геологическо дружество 
(БГД). Обявата за събранието беше публикувана в 
Държавен вестник, в Агенцията по вписванията и на 
интернет-страницата на БГД (www.bgd.bg). 

Регистрацията на участниците започна в 12.30 ч., 
като в 13 ч. регистрираните бяха по-малко от полови-
ната от общо 222 членове на сдружението. Ниската 
присъствена активност на членовете БГД може да се 
обясни с епидемиологичната обстановка в страната, 
свързана с пандемията от COVID-19. Поради липса 
на кворум Председателят на БГД Никола Ботушаров 
обяви, че в съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото 
събрание ще започне с един час по-късно, при същия 
дневен ред и на същото място.

При спадащ кворум, в 14.00 часа, регистрираните 
за участие членове бяха 23 и Общото събрание беше 
открито от Председателя на сдружението Никола 
Ботушаров. Единодушно и с открито гласуване за 
председател на Общото събрание да бъде избран 
Филип Мачев, а за протоколист на събранието – 
Евгения Тарасова.

Според обявената покана Общото събрание про-
тече при следния  дневен ред:

Отчет за дейността на Управителния съвет на 
БГД за периода 2020–2021 г.;

1. Приемане на бюджет на БГД за 2022 г.;
2. Отчет за дейността на Контролния съвет за 

периода 2020–2021 г.;
3. Приемане на годишния финансовия отчет на 

БГД за 2021 г.;
4. Промени в устава на сдружението;
5. Освобождаване и избор на членове на Упра-

вителния съвет на БГД и на Контролния съвет 
на БГД;

6. Избор на Председател и Главен редактор на 
Списание на БГД.

По т. 1. От името на Управителния съвет отчет 
за дейността на БГД за периода от 2020 до 2021 г. 
представи Председателят Никола Ботушаров. Като 
най-значими събития в живота на сдружението бяха 
отбелязани:

• редовно издаване и разпространяване на Спи-
сание на БГД. От 2020 г. списанието прите-
жава DOI (digital object identifier, Registration 
Agency of the International DOI Foundation);

• организиране и провеждане на две Национални 
конференции с международно участие – 
„Геонауки 2020“ и „Геонауки 2021“. Научните 
съобщения от конференциите са публикувани 
в кн. 3 за 2020 и за 2021 г. на Списание на БГД;

• поддържане на модерна интернет страница на 
Списание на БГД със свободен достъп до бро-
евете на списанието;

• поддържане на актуална и полезна интернет 
страница (www.bgd.bg) с информация за жи-
вота на дружеството и предстоящи междуна-
родни мероприятия в областта на геологията;

• поддържане на счетоводно-административна-
та дейност с електронен подпис;

• ежегодно актуализиране на списъка на редов-
ните и почетните членове на БГД;

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

• поддържат се активни отношения със Сръб-
ското геологическо дружество (СГД);

• организиране на две Годишни геоложки екс-
курзии до интересни геоложки и културно-ис-
торически обекти.

По т. 2. Беше приет бюджет за 2022 г., позволя-
ващ нормалното функциониране на сдружението и 
провеждането на основните му дейности.

По т. 3. Общото събрание прие отчета на пред-
седателя на Контролния съвет Росица Титоренкова, 
според който нарушения във финансовата отчетност 
между двете Общи събрания не са установени.

По т. 4. Общото събрание прие годишния финан-
сов отчет за 2021 г.

По т. 5. Общото събрание направи промени и 
допълнения в Устава на БГД, според които Члено-
вете на Управителния съвет и Контролният съвет 
се избират от Общото събрание за срок от четири 
години. Приетите промени и допълнения влизат в 
сила след вписването им в Агенцията по вписва-
нията.
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По т. 6. Поради изтичане на мандата на Управи-
телния съвет на БГД и на Контролния съвет на БГД 
членовете им бяха освободени.

По т. 7. В съответствие с Устава на БГД, беше 
избран нов Управителен съвет, Главен редактор на 
Списание на БГД и Контролен съвет с мандат 2022–
2023 г. С тайно гласуване беше избрано ново ръко-
водство на БГД в следния състав:

Управителен съвет
Председател Никола Ботушаров
Зам.-председател Михаил Тарасов

Секретар Цвета Станимирова
Касиер Борис Вълчев 
Библиотекар Любомир Методиев
Член Христо Димитров
Главен редактор на
Списание на БГД Филип Мачев

Контролен съвет
Председател Елена Тачева
Член Анна Лазарова
Член Лариса Нешева

Управителен съвет на БГД


