
Общо събрание на БГД  

03. 12. 2016 г. 

 



Общо събрание на БГД 

Дневен ред: 

1. Отчет за дейността на Дружеството за периода 
ноември 2015 г. – ноември 2016 г. 

 

2.    Финансов отчет  за дейността на БГД. 

 

3. Обсъждане на номинациите и избор на 
Консултативен съвет на БГД. 

 

4. Обсъждане на план за отбелязване на 100 
годишнината от основаването на БГД и 150 
годишнината от рождението на академик Анастас 
Иширков. 

 



I. Отчет за дейността на Дружеството за периода 

ноември 2015 г. – ноември 2016 г. 

1.  Административна дейност 

 

2.  Организационна дейност 

 

3.  Организация и провеждане на   

     събития 

 

4.  Други 

 

 



Административна дейност 

 

•    Подадена данъчна декларация към  
      НАП за 2015 г.  
 

•    Подадена декларация за дейността на  
      БГД в Министерство на правосъдието. 
 

•    Документация на дружеството  

 
  Книга с протоколите от заседанията на УС на БГД    
  Книга на членовете на БГД 
  Книга с протоколите от заседанията на ОС на БГД 
 Издаване на сертификати за членство и дарение и 
членски карти 
 



Организационна дейност 

•   Набиране на членове   
151 редовни членове на БГД към 30. 11. 2016 г. 
            (54 % увеличение спрямо 2015 г.) 
  
•    Създаване на Изпълнително бюро 
 
•    Избор на Консултативен съвет 
 

•    Обявяване на почетни членове 
 

•     Ежемесечни заседания на Управителния  
        съвет на БГД 
 
•    Редовна комуникация с членовете –  
      e-mail, website, Facebook   
 



Организационна дейност 

•    Обявяване на почетни членове 

УС на БГД на основание на чл. 25., ал. 5 от Устава на 
Дружеството на редовно заседание от 10. 10. 2016 г. избра 
за почетни членове:  
 
 
 

Симеон Идакиев 
 

Боян Петров 
 

Проф. Робърт Бек 
 

Проф. Джон Пикълс 
  

Акад. Дан Балтеану 
  

Проф. Грегъри Найт (посмъртно)  



Организационна дейност 

 Създаване на Изпълнително бюро 
•  Управителният съвет на БГД, в стремежа си да изгради добре 
работеща организационна структура и в съответствие с чл. 18, ал. 5 от 
Устава на Дружеството, реши да създаде нов оперативен орган – 
Изпълнително бюро (ИБ) 
  
• Съставът на ИБ е утвърден на заседание на УС на БГД на 21. 06. 2016  
 
• ИБ има за цел да подпомага УС в организационната работа, да 
координира дейностите в Дружеството свързани с планиране, 
организация и провеждане на събития, да съдейства за 
популяризиране на дейността на Дружеството, да съдейства за 
подобряване на комуникацията между членовете на Дружеството. 
 
Състав: 
 

Димитър Желев - координатор 
Евгения Сарафова 
Атанас Китев 
Лидия Николаева 
Десислава Христова 
Звезделина Айдарова 



Организационна дейност 

Издаване бюлетин на Дружеството 



Организационна дейност 
Развитие на уебсайта на Дружеството 



Организационна дейност 
Развитие на уебсайта на Дружеството 



Организационна дейност 
Развитие на уебсайта на Дружеството 



Организационна дейност 

Развитие на уебсайта на Дружеството 





         

         

         

         

        

63 доклада  

7 тематични глави 

486 страници  

Национална научна конференция на БГД и ЛОПС 

във Вършец, 2016 г. 



Научна конференция на БГД и ЛОПС 

Вършец, 2016 г. 

Анкета сред участниците – 29 отговорили  



Научна конференция Вършец 2016 г. 

Организацията на конференцията – обща оценка 

Разместването по часове и зали на някои от докладите бе 
неприятно. Промените в последния момент обикновено 
довеждат до дезинформираност в част от хората (в случая 
участниците) 

Предварителната информация за събитието да бъде широко 
разпространена. Не беше уточнен крайният вариант на сборника 
с докладите дали ще бъде на хартиен или електронен носител.  



Научна конференция Вършец 2016 г. 

Предварителната подготовка 

За да се търси качество на научната работа, ролята и отговорността на 
рецензентите би трябвало да бъдат много по-големи. Да се въведат 
минимални критерии за научна издържаност и оригиналност на 
подаваните доклади.  



Научна конференция Вършец 2016 г. 

Материалите за конференцията 

Трябваше да бъде раздадена и подробната програма по сесии и секции с 
материалите от конференцията, не беше удобно да я гледаме от файла, 
изпратен по имейл. Дори модераторите на някои от секциите я нямаха. 

Предлагането на материалите на CD-носител е out-of-date, липсваше и 
разпечатано копие на подробната програма за всеки от участниците т.е 
предложението ми е да бъде включено такова за следващия път. 



Научна конференция Вършец 2016 г.  

Провеждане на конференцията 

Би било добре, организаторите предварително да са наясно за 
липсващите презентатори, което съответно да бъде отразено 
своевременно в програмата. 



Научна конференция Вършец 2016 г. 

Качество на изнесените доклади 

Качеството на докладите беше оставена изцяло на съвестта на авторите. 
В резултат имаше докладчици, които не бяха подходили отговорно към 
участието си, представяйки доклади с некоректно цитиране и липса на 
цитиране.  



Научна конференция Вършец 2016 г. 

Условия за провеждане и настаняване в хотела 

Не е задължително хотелът да предлага широка гама от услуги за 
почивка, това в известна степен намалява интереса към 
конферентните прояви и сесии. 



Научна конференция Вършец 2016 г. 

Време и място за конференцията 

Това е идеалното време: все още в началото на учебната година;  
няколко почивни дни, за да не пречи на аудиторната ни заетост; 
достатъчно свободно време за подготовка на докладите през лятото.  

По-добре да се провежда на две години – едно издание и още по-
конкретно на всяка четна година. Така няма да се дублира с 
конференции, които вече са се утвърдили като регулярни. Ще има 
повече време за провеждане на изследвания и получаване на 
резултати, както и за самата организация на проявата. 



Научна конференция Вършец 2016 г. 

Време и място за конференцията 

Тъй като в заключителната част, при дискусията относно 
определянето на следващо място на провеждане на конференцията, 
беше изказана идея бъдещите събития да бъдат провеждани само в 
места, където има обучение на студенти по география, смятам че 
това е доста ограничаващ избор.  
 
При огромното разнообразие на красиви, приятни и удачни места за 
провеждане на конференции е излишно подобно самоограничение. 
При провеждане на различни места, географите ще опознават 
повече кътчета от страната. Предлагам този въпрос да бъде обсъден 
и на Общото събрание на Дружеството. 



Научна конференция Вършец 2016 г. 

Време и място за конференцията 

Конференцията трябва да се утвърди като проява преди всичко на 
БГД. Партньорството с ВУ е прекрасно, но местата за провеждане и 
на следващите конференции трябва да са подобни на Вършец. 
Трябва да бъдат извън базите и аулите на университетите и научните  
институти. 



Third European SCGIS (Society for 

Conservation GIS) conference 

„Geoinformation technologies to protect the 

natural and cultural heritage„ 
11-12 октомври 2016, София 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

Откриването на конференцията се състоя на 11 

октомври в Големия салон на БАН. На 

конференцията присъстваха учени и 

специалисти от различни институти и 

университети в страната и чужбина, студенти и 

ученици. 

Тематичните научни сесии се проведоха на 11 

и 12 октомври в парк хотел Москва по време на 

които бяха представени доклади на учени и 

специалисти от България, Словения, Румъния, 

Македония, Полша, Русия, Чехия, Италия и 

Украйна.  

Българското географско дружество участва като 

съорганизатор на Третата Европейска SCGIS 

конференция, проведена в гр. София през 

октомври 2016 г.  

Представяне на EUROGEO 

Представяне на SCGIS 



Втори Географски Фестивал 
Казанлък, 2016 г.  

Организация и провеждане на събития 



Семинари 

Организация и провеждане на събития 

02. 12. 2015 г. 

 

Малки 

ледници 



Семинари 

Организация и провеждане на събития 

09. 03. 2016 г. 

 

Боян Петров 



Семинари 

Организация и провеждане на събития 

02. 11. 2016 г. 

 

Георги Бърдаров 



Други дейности 

Ремонт на надгробната плоча на гроба на  
акад. Анастас Иширков 



Планирани дейности за 2017 

Научна конференция/уъркшоп – септември 

 

Географски фестивал – април 

 

Семинари – януари, октомври 

 

Възстановяване на списание “Известия на БГД” 

 

Формиране на международен консултативен 

съвет 

 

Подготовка за честването на 100 годишнината 

на БГД 



Дискусия по отчета 



Общо събрание 
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годишнината от рождението на проф. Анастас 
Иширков 

 



II. Финансов отчет 

1. Налично салдо към 20. 11. 2015 г. – 9, 47 лв  
(по финансовия отчет на Дружеството пред Общото 

събрание за 2015 г.) 
 

2.   Приходи  4 550 лв   
 
   2.1. Приходи от членски внос – 1 830 лв. (330 лв.  
         от 2015 г.  и 1 500 лв. за 2016 г.) 
  
   2.2. Приходи от такси събрани от националната  
          конференция  на БГД във Вършец (септември  
          2016 – 2 720 лв.  
 
 



II. Финансов отчет 

3. Разходи: 2 211, 43 лв. 
  

3.1. Поддръжка на банкова сметка на БГД (ноември  
       2015 г. - ноември 2016 г.):  362, 14 лв. 
  

3.2. Разходи за хостинг – 124, 40 лв. 
  

3.3. Разходи за канцеларски материали и  
       закупуване на офис техника  - 228, 20 лв. 
  

3.4. Разходи по организиране на националната  
       конференция  на БГД във Вършец (септември  
       2016 г.) – 1376, 69 лв. 
  

3.5. Разходи по възстановяване на надписа на  
       надгробната плоча на акад. Анастас Иширков –  
       120 лв. 
  



II. Финансов отчет 

1. Налично салдо към 20. 11. 2015 г. – 9, 47 лв 
  
2. Приходи  4 550 лв  
 
3.  Разходи: 2 211, 43 лв. 
 
4. Финансов резултат към 20. 11. 2015 г. –   
      2 348,04 лв. 
  

  



Дискусия по  

финансовия отчет 



Общо събрание 

Дневен ред 

1. Отчет за дейността на Дружеството за периода 
ноември 2015 – ноември 2016 г. 

 

2.    Финансов отчет  

 

3.    Обсъждане на номинациите и избор на 
Консултативен съвет на БГД 

 

4.    Обсъждане на план за отбелязване на 100 
годишнината от основаването на БГД и 150 
годишнината от рождението на проф. Анастас 
Иширков 

 



III. Обсъждане на номинациите и избор 

на Консултативен съвет на БГД 

Съгласно решение на УС от 24.11.2014 г. утвърдено от ОС на 
БГД на 21.11.2016 към Дружеството се създава Консултативен 
съвет.  
 
1. Съставът на Консултативния съвет се утвърждава от 

Общото събрание на БГД по предложение на УС; 
 

2. Членовете на Консултативния съвет могат да се номинират  
    от УС на БГД, клубове на БГД или група от минимум 10  
     редовни членове на БГД; 
  
3. Номинирането на кандидати за членове на Консултативния  
    съвет се извършва чрез заявление-образец, в което се  
    излагат мотивите за издигането на кандидатурата; 
 



III. Обсъждане на предложение за 

формиране на консултативен съвет 

4. За членове на Консултативния съвет се избират изявени   
   учени, преподаватели или публични личности, които имат  
   общопризнат принос за развитието на географската наука и  
   географското образование, популяризирането на  
   географията и/или приложението и в практиката както и  
   личности допринесли с дългогодишната си работа за     
   развитието и дейността на БГД; 
 
5. Кандидатите трябва да са изразили съгласие да участват в  
    работата на Консултативния съвет. 



III. Обсъждане на предложение за 

формиране на консултативен съвет 

Номинации за членове на консултативния съвет 

Проф. Ангел Велчев - СУ „Св. Климент Охридски”,  

Проф. Антон Попов - СУ „Св. Климент Охридски” 

Проф. Борис Колев – НИГГГ БАН 

Акад. Георги  Милошев – НИГГГ БАН 

Проф. Николай Спасов – Национален природонаучен музей БАН 

Доц. Петър Берон - Национален природонаучен музей БАН 

Проф. Петър Славейков - СУ „Св. Климент Охридски” 

Проф. Румен Пенин - СУ „Св. Климент Охридски” 

Проф. Стефан Карастоянов – СУ „Св. Климент Охридски” 

Проф. Теменужка Бандрова – УАСГ, Председател на БКА 

Акад. Тодор Николов – НИГГГ БАН 

Проф. Цанко Цанков – Югозападен университет „Неофит Рилски” 
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IV. 100 годишнина на БГД и 150 

годишнина на проф. Анастас Иширков 

Предвиждани събития 

Международна конференция (конгрес) – 
октомври/ноември 2018 

Иширкови дни  – април 2018 



IV. 100 годишнина на БГД и 150 

годишнина на проф. Анастас Иширков 
План за действие  

1. Формиране на работна група за 
разработване на концепция и съдържание – 
декември 2016 (по време на ОС) 
 

2. Приемане на концепция и съдържание –  
      март 2017 
 
3. Създаване на организационни комитети за 

отделните събития 
     април 2017 
 
4. Обявяване на събитията и  
     май – септември 2017  
 
 



Общо събрание  

21.11.2015 

 


