
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД 

 
на Управителния съвет на Българското Геологическо Дружество 

за дейността на дружеството  
в периода 11.12.2003-15.12.2004 г. 

 

І. Въведение 
Годишният доклад обхваща периода от 11 декември 2003 до 15 декември 2004 г. 
И има за задача да информира членовете на дружеството за дейността на 
Управителния съвет през 2004 година. 

ІІ. Организационно състояние 
В края 2004 година в Българското геологическо дружество членуват 183 
индивидуални члена, което е увеличение с 36 души. Новите членове са 
предимно млади специалисти, имащи статут на докторанти или студенти. Тази 
тенденция за развитие на членския състав се оценява като положителна. През 
изминалата година за първи път в последните години има чуждестранни 
индивидуални членове, както и корпоративен член. Дружеството продължава да 
членува като колективен член в НТС по минно дело, геология и металургия, 
Минната камара, Американската асоциация на петролните геолози и 
Европейската асоциация на геолозите инженери. 
 
Дружеството съществува в тежка финансова обстановка за неговите членове. 
Това затруднява събирането на членския внос, въпреки неговата символична 
стойност, особено за пенсионерите и студентите. 
 

ІІІ. Дейности 
През отчетния период бяха извършени множество дейности, отговарящи на 
описаните в Устава и свързани с организационния живот на дружеството. 

ІІІ.1. Сайта на дружеството 
Сайта на дружеството продължи да се развива, като обемната информация беше 
изнесена на сървара на Мултимедийния център на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”. По този начин беше решен констатирания проблем през 
миналата година за недостиг на дисково пространство за публикуване на обемна 
информация. Практически беше създаден дъщерен сайт на дружествения, на 
който се публикуват всички печатни материали: резюметата от Списанието на 
БГД, материалите на Годишните конференции и др. Възможността за 
публикуване на целите статии на Списанието на БГД вече са реални и 
реализирането на тази дейност е в зависимост от волята на членовете на 
дружеството. 

ІІІ. 2. Пролетна геоложка екскурзия 
През изминалата година беше проведена традиционната пролетна геоложка 
екскурзия до находище Ада тепе (Хан Крум), което стана възможно 
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благодарение на помощта компанията Болкан минерал енд майнинг къмпани. С 
голяма благодарност към колегите от тази фирма искам да отбележа, че те поеха 
почти изцяло финансирането на престоя и настаняването в Крумовград, като 
членовете на дружеството заплатиха само транспорта. Наред с 
новоустановеното епитермално златно находище, бяха посетени древните 
минни изработки в околностите на с. Стремци, зеолитовото находище Бели 
пласт и археологическите и природни забележителности Перперикон и Гъбите. 
Компетентни гидове на екскурзията бяха ст. н. с. д-р Йоцо Янев, ст. н. с. д-р 
Владимир Георгиев и доц. Д-р Васил Атанасов. В екскурзията участваха повече 
от 80 дружествени члена. 

ІІІ. 3. Годишно общо събрание и научна конференция 
Съгласно устава на БГД в края на годината беше организирано настоящето 
общо събрание и годишна научна конференция. Тези прояви се провеждат в 
чест на 210та годишнина от рождението Ами Буе и 150та годишнина от 
рождението на Георги Златарски. За научната конференция бяха представени 40 
доклада и постери. Запазва се тенденцията автори на докладите да бъдат млади 
учени, и докторанти. Наред с това в конференцията имат прояви и 
чуждестранни граждани, от Швийцария, САЩ и Македония, което по същество 
прави научния форум с международно участие. Докладите са разпределени в 
три тематични сесии, като най-голям е техния брой в научното направление 
„Минералогия, петрология и геохимия”. 
 
Материалите на научната конференция са издадени в специално издание със 
значително по-добри качества на отпечатването от минали години. Основна 
заслуга за това имат доц. д-р Росен Недялков и докторанта Веселин Младенов, 
които подготвиха за издаване материалите и организираха отпечатването. 
Дружеството получи от Народната библиотека издателски номер (ISBN 954-
91606-1-n) което прави нашите издания легитимни. Така, наред с издателския 
номер за периодичното ни издание (Списанието на БГД) имаме още един, за 
непериодични издания. 

ІІІ. 4. Съвместна работа със сродни организации и 
централни ведомства. 

Българското геологическо дружество участва работи успешно с различни 
сродни организации. Традиционни са вече срещите между представители на 
геоложките обществени организации в края на годината за координиране на 
планираните прояви през следващата година. 
 
Най-тесни са връзките с НТС по минно дело, геология и металургия. Този съюз, 
на който ние сме колективни членове, участва като съорганизатор на основните 
наши прояви, като любезно ни предоставят безвъзмездно конферентни зали и 
логистична подкрепа за провеждане на годишните ни срещи. За това сърдечно 
им благодарим. Дружеството поддържа плодотворно сътрудничество с 
Българското геофизично дружество и Българското минералогическо дружество. 
Нашето дружество беше съорганизатор на ІV Национална конференция по 
геофизика, чиито основен организатор е Българското геофизично дружество. 
Конференцията беше международна и протече на високо ниво в НДК през 
октомври тази година. Дружеството беше съорганизатор и на Юбилейното 
честване на 90та годишнина на акад. Иван Костов с научна конференция, което 
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беше организирано през януари от Българското минералогическо дружество. 
Съвместно с Музея „Земята и хората” беше организирана Новогодишна 
геоложка вечер през януари. Имам удоволствието да Ви поканя на 
предстоящото новогодишно тържество в музея, което ще се състои на 29 
декември 2004 г. От 17 h. 

ІV. Финанси 
През отчетния период приходи са реализирани от членски внос, проекти за 
издаване на Списанието на БГД и спонсорство. Приходите и разходите през 
отчетния период са посочени на Табл. 1 и Табл. 2. 
 
ТАБЛИЦА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2004 (ДО 13.12.2004 Г.) ПО 

ЛЕВОВАТА СМЕТКА НА БГД 
Таблица 1 

No Вид приход/разход Приход (в 
лв.) 

Разход (в 
лв.) 

 НАЛИЧНОСТ КЪМ 02.12.2003 2 778  
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ПРИХОДИ (в лв.): 
Чл. внос и абонамент  
Такса участие в конференция на БГД  
МОН (изд. Сп. на БГД) 
Спонсорство (Рудметал) 
БАН (изд. Сп. на БГД) 
Продажба Сп. на БГД 
Такса екскурзия 

 
659 
311 

1 300 
250 

1 440 
1 275 
1 304 

 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ  6 539  
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

РАЗХОДИ (в лв.): 
Издаване на Сп. на БГД  
Сайт www.bgd.bg  
Сборник резюмета 2003 
Организиране на конференция 2003 (коктейл) 
Организиране на Новогодишно тържество 
Организиране на екскурзия (транспорт) 
Други (канц. материали, пощенски услуги, 
такси, телефон, кафе пауза и др.) 

 
 
 

2 000
278
450
406
203

1 295

1 399
 ВСИЧКО РАЗХОДИ   6 031
 НАЛИЧНОСТ (към 13.12.2004)  3 286 
 
ТАБЛИЦА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2004 (ДО 13.12.2004 Г.) ПО 

ВАЛУТНАТА СМЕТКА НА БГД 
Таблица 2 

№ Вид приход/разход Приход (в 
щ.д.) 

Разход (в 
щ.д.) 

 НАЛИЧНОСТ към 02.12.2003 1 077 
1. Разходи - такси   68
 НАЛИЧНОСТ към 13.12.2004 1 009  
 
Приходите от членски внос не са големи, защото неговият размер е малък-
съобразен с възможностите на членовете на геоложката гилдия. Както е 
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известно, с решение на УС от 22.07.2003, членският внос е 7 лв. за работещи 
членове и 5 лв. за пенсионери и студенти. Абонаментът за Списанието на БГД е 
10 лв. като той не покрива фактическите разходи за неговото издаване. 
 
Основната част от приходите се формират от средствата за издаване на 
Списанието на БГД, вноските на участниците в пролетната геоложка екскурзия 
и спонсори. Практически това са целеви средства, които се изразходват по 
съответното предназначение (отпечатване на списанието, заплащане на 
транспорта за екскурзията). Тук следва да се отбележи, че фирмата Болкан 
минерал енд майнинг АД, която пое директно по-голямата част от разходите за 
екскурзията, изразходва над 2 000 лв., без те да са минавали през касата на 
дружеството. 
 
Във връзка с това искам да благодаря на всички представители на предприятия, 
които са съпричастни към Българското геологическо дружество. Нека да 
изброим техните имена Колин Ендрю (Хероуърд венчърс България АД), Шон 
Хенс (Болкан минерал енд майнинг АД), Рудметал АД. 
 
Най-голяма част от разходите са за издаването на Списанието на БГД (2000 
лв.). Тази сума включва предплащане и на книжка 2004 на Списанието на БГД. 
Относително голям е и разходът за транспорт по време на екскурзията, но те са 
събрани като целева такса от членовете на дружеството. Останалите средства са 
за сравнително малки и касаят административните нужди на дружествения 
живот (телефонна такса, сайт, пощенски разходи, канцеларски материали и др.). 
С цел намаляване на разходите през изминалата година беше ликвидиран 
телефонния пост на дружеството, а валутната сметка беше прехвърлена в банка 
ДСК на срочен влог, при което се елиминираха разходите за поддържане на 
сметката. Средствата във валутната сметка не бяха използвани през отчетния 
период.  
 
Във финансовия отчет не са отразени приходите и разходите за организиране на 
настоящата годишна среща, някои от които са значителни. 
 

V. Списание на БГД 
През 2003 и през настоящата 2004 година дружеството спечели конкурса за 
финансиране на периодични издания към НСНИ на МОН, което осигури 
нормалното финансиране на списанието за тези две години. Това позволи, макар 
и с известно закъснение, том 64 (за 2003 г.) да излезе за настоящата годишна 
конференция и да се възстанови отпечатването на сепарати за отделните статии. 
Финализира се предаването за печат на т. 65 (за 2004 г.), което ще позволи той 
да излезе в средата на следващата година. С това се очаква до края на мандата 
да се ликвидира изоставането в издаването на списанието. 
 
В том 64 се въведе нова рубрика “Българската геология и българските 
геолози в чужбина”. В нея са включени резюмета на статии за българската 
геология в чуждестранни издания, излезли през предишната година. Това ще 
позволи на българската геоложка общественост да се запознае със статии, 
излизащи в чужбина, в списания, които не се получават в България. Призовават 
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се колегите, които имат такива да представят в редакцията на списанието 
български превод на своите абстракти за публикуване. 
 
Основен проблем на списанието в момента е застрашително намаления брой на 
статии, предадени за печат. Ето защо ръководството на дружеството призовава 
всички свои членове, в това число и участниците с доклади на настоящата 
конференция  да предоставят материали за публикуване в Списанието на БГД. 

VІ. Заключение 
Изминалата година беше относително успешна за дейността на Българското 
геологическо дружество. Постепенно се намират механизми за финансиране и 
работа в реалните условия на нашата страна. След едногодишно прекъсване се 
проведе пролетната екскурзия и в голяма степен се навакса изоставането в 
издаването на списанието на БГД. Утвърди се използването на сайта на БГД за 
информиране на дружествените членове, както и се създаде възможност за 
електронно издание на Списанието на БГД. Управителния съвет счита, че 
следващата година е важна за дружеството, като се има предвид, че през нея се 
навършват 80 години от създаването на Българското геологическо дружество. 
Организирането на юбилейно честване и международна научна конференция е 
една от важните задачи през идващата година.  
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