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П Р О Т О К О Л 

 

от Общо събрание на БГД 
проведено на 31.03.2021 г. 

 

Днес, 31.03.2021 г. от 13.00 часа се проведе Общо събрание на Българското 

геологическо дружество (БГД). Поради пандемичната обстановка в страната и ограниченията 

свързани с нея, събранието се проведе онлайн с платформата Zoom, съобщение за което беше 

своевременно качено на сайта на БГД (www.bgd.bg). В оповестения начален час, на събранието 

присъстваха по-малко от половината от общо 252 членове на Сдружението. Поради липса на 

кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и гл. III, чл. 14, ал. 4 от Устава на БГД, събранието не 

започна в 13.00 ч., както беше обявено в Поканата, публикувана на интернет страницата на 

БГД www.bgd.bg и поставена на мястото за обявления на адрес: гр. София, ул. Акад. Георги 

Бончев, бл. 24, Геологически институт - БАН (в съответствие с Устава на БГД, гл. ІІІ, чл. 14, 

ал. 3), Председателят на БГД Никола Ботушаров отложи събранието с един час при същия 

дневен ред. 

При спадащ кворум, в 14.00 часа, регистрираните делегати бяха 22 и Общото събрание 

беше открито от Председателя на БГД – Никола Ботушаров 

За председател на днешното Общо събрание единодушно беше избран Никола 

Ботушаров, а за секретар Евгения Тарасова. 

Общото събрание протече по вече обявения в поканата дневен ред. 

Дневен ред (ДР): 

1. Приемане на Годишен финансов отчет на БГД за 2020 г. 

2. Освобождаване на член на Управителния съвет. 

3. Разни. 

 

По т. 1. Приемане на Годишния финансов отчет на БГД за 2020 г. 

Никола Ботушаров представи Годишния финансов отчет на БГД за 2020 г. 

Никола Ботушаров дава думата на присъстващите за въпроси и изказвания. 

Стефан Шанов – Представеният отчет е детайлен и предлагам да бъде приет. 

Михаил Тарасов – Финансовата политика на БГД е успешна и предлагам отчета да бъде приет. 

Никола Ботушаров – предлага да се пристъпи към гласуване. 

 

Присъстващите единодушно гласуват в интернет платформата с вдигане на ръка за приемане 

на Годишния финансов отчет на БГД за 2020 г. Против и въздържали се няма. 

 

По т. 1 от дневния ред Общото събрание РЕШИ:. 

Общото събрание на БГД приема Годишния финансов отчет за 2020 г. и той да бъде 

публикуван в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на 

Република България.  

 

 

По т. 2  Освобождаване на член на Управителния съвет. 

Никола Ботушаров представи постъпилата на 26 февруари 2021 г. писмена молба от Светлана 

Енчева, за освобождаването й като член на Управителния съвет на БГД във връзка със 

спечелването на конкурс за Директор на НМ „Земята и хората“. 
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Присъстващите единодушно гласуваха за освобождаването на Светла Енчева от УС на БГД. 

 

По т. 2 от дневния ред Общото събрание РЕШИ:. 

Общото събрание освобождава Светлана Енчева като член УС на БГД. 

 

По т. 3. Разни 

Никола Ботушаров даде информация за геоложката екскурзия и конференцията „Геонауки 

2021“. 

Михаил Тарасов даде информация за това, че Списание на БГД за 2021 г. има DOI. 

 

 

Председател на Общото събрание на БГД:_________________ 

(Никола Ботушаров) 

 

Секретар на Общото събрание на БГД:     ____________________ 

    (Евгения Тарасова) 
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на БГД 

проведено на 31.03.2021 г. 

  

А. По т. 1 от Дневния ред събранието единодушно РЕШИ: 

Общото събрание приема Годишния финансов отчет за 2020 г. за публикуване.  

 

Б. По т. 2 от Дневния ред събранието единодушно РЕШИ: 

Освобождава Светлана Енчева като член УС на БГД. 

 

Председател на Общото събрание на БГД: _________________ 

(Никола Ботушаров) 

Секретар на Общото събрание на БГД:      ____________________ 

    (Евгения Тарасова) 


