
ПРОТОКОЛ № 1 

от Общото събрание на сдружение „Българско географско дружество”, 

8 ноември 2014 година 

 

Днес, 08.11.2014 г., се проведе Общо събрание на Българското географско 

дружество (БГД).  

Присъстваха 75 члена на Дружеството (приложен е списък на регистрираните). 

 

Събранието беше открито от проф. Петър Петров: 

Имам честта да открия възстановеното Общо събрание на БГД. На 9 ноември 

нашето дружество има рожден ден и навършва 96 години. След 4 години ще честваме 

неговия 100-годишен юбилей. Може да се направи отделен семинар за живота на 

дружеството. Радостното е, че виждам много нови членове. Моята задача днес е да 

предложа председател и протоколчик на събранието. Предлагам за председател доц. 

Георги Железов и за протоколчик – гл. ас. Зорница Чолакова. Имате ли други 

предложения? Да гласуваме.  

Гласуване:  „За” 75 д.; „против” и „въздържал се” – няма.  

Общото събрание реши: председател – доц. Георги Железов, протоколчик – гл. 

ас. Зорница Чолакова 

Проф. Петър Петров: Моля, избраните колеги да влязат в длъжностите си. 

Доц. Георги Железов: За мен е голяма чест да водя днешното събрание. Нека да 

проверим кворума. Към днешна дата имаме вече 84 редовни членове. За да е легитимно 

днешното събрание, трябва да присъстват повече от 50 % от членовете. Регистрирани 

са 75 души, което означава, че имаме кворум. 

Предлаганият дневен ред е следният: 

1. Отчет за дейността на Дружеството за периода юни-октомври 2014 г. Ще 

бъде представен от доц. Стоян Недков, който изнесе основната тежест при 

регистрацията на Дружеството. 

2. Избор на членове на Управителния съвет, председател и заместник-

председател с мандат от 4 години, т. е. до 2018 година. 

3. Избор на емблема на Дружеството. 

Предлагам да бъде включена и точка 4. Разни, която е свързана с важни решения, 

някои от които бяха взети на конференцията в Пазарджик, посветена на проф. Иван 

Батаклиев. 



Имате ли други предложения за дневния ред? 

Гл. ас. Пламен Патарчанов: Днес е важен ден за християнската общност. 

Православната църква почита св. Архангел Михаил. Предлагам да бъде провъзгласен за 

небесен закрилник на Българското географско дружество. 

Доц. Георги Железов: Добре, нека това предложение да влезе в точка „Разни”, не 

като отделна точка. 

Веселин Давидов: Не намирам за целесъобразно предложението. Няма връзка 

между религията и науката. 

Доц. Георги Железов: Аз предлагам в точка „Разни” да обсъдим това предложение. 

Това е въпрос на решение на Общото събрание. Други мнения за дневния ред? Няма. 

Да гласуваме така предложения дневен ред от четири точки. 

Гласуване:  „За” 75 д.; „против” и „въздържал се” – няма.  

Общото събрание реши: 

Дневен ред на Общото събрание на БГД: 

1- Отчет за дейността на Дружеството за периода юни-октомври 2014 

година. 

2- Избор на членове на Управителния съвет (УС), председател и 

заместник-председател. 

3- Избор на емблема на Дружеството. 

4- Разни. 

Доц. Георги Железов: Давам думата на доц. Стоян Недков, за да представи отчета 

на Дружеството. 

Доц. Стоян Недков: Уважаеми колеги, особено ми е приятно, че имам честта да 

представя този кратък отчет за период от 5 месеца, в които БГД беше възстановено. 

Благодарение на това, ние сме тук, в този състав, който като бройка надминава нашите 

очаквания. Искам да ви благодаря, както от мое име, така и от името на временния 

Управителен съвет. Ще бъда кратък, без особено големи детайли. Разделил съм отчета 

на 4 основни точки: административна дейност, организационна дейност, мероприятия и 

финансов отчет.  

Най-важна беше административната дейност, тя е 90 % от дейността, която беше 

извършена. Това е съдебната регистрация на дружеството, която е резултат и начало на 

този период. Тя има своята предистория, почти преди 2 години, когато с няколко 

колеги-съмишленици, по инициатива на проф. Петров, решихме да възстановим 

съдебната регистрация на Дружеството и така то да възстанови своята реална дейност. 



Имаме регистрационно удостоверение от Агенцията по вписванията с Булстат номер, 

който се изисква за този тип сдружения по закон. Имаме регистрация в централен 

регистър, която се изисква за организации, извършващи общественополезна дейност. 

Имаме регистрация в ДАНС, която се изисква за всички подобни организации, в 

смисъл, че няма да извършваме терористична дейност, пране на пари и др. дейности от 

компетенцията на ДАНС. Открита е банкова сметка на Дружеството, за да може да се 

оперира ефективно със средствата, които се събират. Разработена е документация на 

Дружеството, която включва Книга за протоколи от заседанията на Управителния съвет,  

Книга на членовете, заявления за членство и др., на които няма да се спирам подробно.  

Организационната дейност включваше набиране на членове. Актуалната бройка на 

членовете беше току-що съобщена от председателя на събранието. Регистриран е 

домейн на дружеството – geography.bg. Засега работим с временен уеб-сайт, който е с 

опростена структура, за да може да изпълнява основно информационна роля. Следва 

новото ръководство да организира по-функционален и работещ уеб-сайт. Извършени са 

и дейности за популяризация на Дружеството чрез фейсбук профил, разпространение 

чрез сродни сайтове и др. дейности. Тук ви представям и имената на членовете, 

записани до вчера, 7 ноември 2014 г. Както разбрахме, тази бройка от днес вече е 

увеличена. На базата на тази членска маса, може да се счита, че БГД е напълно 

възстановено.  

Показвам ви временния сайт на Дружеството, който в момента използваме за 

разпространяване на информацията. Съвсем скоро той ще бъде заменен от 

регистрирания домейн geography.bg. За пояснение – домейнът bgd.bg  не е свободен. 

Зает е от Българското геоложко дружество. Решихме, че geography.bg ще бъде най-

разпознаваемият и намиран от търсачките домейн. Така по-лесно ще се разпространява 

информацията. 

Мероприятия, които сме организирали и сме участвали като съорганизатор. Това е 

научната конференция „География и регионалистика”, в чест на проф. Иван Батаклиев, 

проведена на 30 и 31 октомври 2014 г. в Пазарджик. Повечето от вас участваха в тази 

конференция и това събитие ви е познато. На него беше организирана специална сесия 

на Дружеството, където бяха обменени ценни мнения, особено за организацията и по-

нататъшната дейност. В средата на октомври месец беше организиран и семинар в СУ. 

Накрая ви представям предварителен финансов отчет, който към момента вече не е 

актуален, тъй като имаме записани нови членове. Все пак, към дата 7.11.2014 г., 

приходите от членски внос са 945 лв. Приходите от дарения са 280 лв. Те са на базата 



на разпространението на събраните съчинения на проф. И. Батаклиев. Разходите за 

откриване на банкова сметка, административни дейности и консумативи възлизат общо 

на 102 лв. Към вчерашна дата БГД разполага с 1123 лв. След като направим 

калкулацията от постъпилия членски внос на новите членове, тази сума ще нарасне. 

Това е актуалното състояние на Дружеството към момента. Благодаря ви за вниманието! 

Доц. Георги Железов: Благодаря на доц. Недков! Имате думата за мнения и 

въпроси по точка 1, както по отношение на работата, така и по отношение на 

представения отчет.  

Аз искам да направя едно допълнение към настоящата дейност на Дружеството. В 

момента се организира международна конференция, посветена на планинските региони, 

която ще бъде проведена през май 2015 г. в Боровец. БГД също е съорганизатор. 

Крайният срок за подаване на абстракти беше 31 октомври 2014 г. Този срок е удължен 

до 21 ноември 2014 г.  

Ако няма мнения и въпроси, считаме, че т. 1 от Дневния ред е приключена. Ако сте 

съгласни с така направения отчет, моля да гласуваме! 

Гласуване:  „За” 75 д.; „против” и „въздържал се” – няма.  

Общото събрание реши: 

Приема отчета на временния УС за дейността на БГД за периода юни-

октомври 2014 г. 

Доц. Георги Железов: Преминаваме към т. 2 – избор на членове на УС, 

председател и заместник-председател. 

Доц. Стелиян Димитров: Имам едно процедурно предложение. Може би първо 

трябва да се изберат членове на УС, а след това членовете на УС да си изберат 

председател и заместник-председател. Първо трябва да се уточни броят на членовете.  

Доц. Георги Железов: Те могат да са 5 или 7. 

Доц. Стелиян Димитров: Моето предложение е за 7. Номинациите, които аз искам 

да направя, са на първо място доц. Недков, който досега свърши изключително много 

работа, заедно със доц. Железов, който е моята втора номинация. Следващите ми 

номинации са проф. Румен Пенин, проф. Марияна Николова и доц. Климент Найденов. 

Това са хора, които много добре познавам, тяхната връзка с географията е много силна. 

Проф. Румен Пенин: Искам да благодаря на доц. Димитров за доверието. Нашето 

географско дружество е вече възродено и аз искам да благодаря на колегите, които цяло 

лято работиха, за да се стигне до днес. Считам, че нещата трябва да вървят сериозно 

напред. Лично аз искам да си направя отвод, имам няколко лични причини за това. 



Считам, че хората, които подеха инициативата и направиха всичко това до момента, 

могат да продължат напред. Досега нямаше никаква критика по отчета по т. 1, според 

мен тези хора трябва да продължат напред. Лично аз в този момент мисля, че няма да 

мога да бъда полезен на Дружеството. Бих искал да кажа, че с всичко възможно ще 

помагам на колегите. Неотдавна с гордост заявих по една медия, че съм член на БГД. 

Специално подчертах, че то е възстановено. Аз ви обещавам, че ще помагам на 

бъдещото ръководство и на председателя на Дружеството с всичко, каквото мога, с 

моите лични възможности. Благодаря още веднъж на всички, които предложиха, че 

мога да бъда в това управление. Правя си отвод, благодаря ви за отношението! 

Доц. Георги Железов: Благодаря на проф. Пенин!  

Проф. Зоя Матеева: Приветствам казаното от говорилите преди мен. Много се 

радвам, че в този ден, възстановяваме работата на Дружеството, което ни липсваше 

десетилетия. Липсваше ни организация, която да обединява българската географска 

гилдия. Благодарни сме на хората, които подеха и реализираха тази инициатива. 

Подкрепям идеята УС да бъде в по-широк състав – от 7 човека, защото това е 

национална организация. Ако имаше възможност, бих предложила да бъдат и 9 човека, 

за да се включат хора от организации в цялата страна. Но тъй като уставът посочва 7-

членен състав, се присъединявам към това.  

Много съжалявам за отвода на проф. Пенин, той е едно от лицата на географията, 

но нека да уважим личните му причини. Бих искала да предложа още 2 имена. Без да 

съм говорила с доц. Дреновски, бих искала да го предложа като представител на 

Югозападния университет. Редно е да отдадем внимание на действащите доайени на 

географската наука. Бих искала да предложа един човек от бившия Географски 

институт, сега НИГГГ. Там доайен в момента е проф. Георги Алексиев, който е бил 

председател и на Националния географски комитет. 

Доц. Георги Железов: Съжалявам за уточнението проф. Матеева, но не съм 

сигурен дали проф. Алексиев е член на Дружеството? 

Проф. Зоя Матеева: Да, той каза, че е платил членски внос. Преди 10-12 дни 

говорихме с колегите. Той е един от водещите в момента географи. Благодаря! 

Доц. Георги Железов: Да уточним ситуацията с членството на проф. Георги 

Алексиев. Аз събирах членския внос в института и в общи линии знам кои са хората. 

Има ли постъпил членски внос по банков път? 

Гл.ас. Десислава Полеганова: Няма постъпил членски внос по банков път. 

Доц. Георги Железов: В такъв случай за съжаление няма как да бъде предложен.  



Веселин Давидов: Правя процедурна бележка. Мисля, че първо трябва да се 

гласува бройката на УС, след това да се запишат всички номинации, да има съвсем 

кратко представяне. Със сигурност тези лица трябва да присъстват, защото няма как да 

бъдат избрани. 

Доц. Георги Железов: Добре, да гласуваме броя на членовете на УС на БГД – 5 или 

7 души, вкл. с председателя и заместник-председателя. 

Гласуване:   

7-членен УС: „За” 70 д.; „против” – няма;  „въздържал се” – 1 

5-членен УС: „За” 4 д., „против” и „въздържал се” - няма  

Общото събрание реши: 

Управителният съвет на Българското географско дружество се състои от 7 

(седем) члена, включително председател и заместник-председател. 

Доц. Георги Железов: Дотук имаме предложени 7 души като един от тях проф. 

Пенин си направи отвод. 

Доц. Иван Дреновски: Колеги, аз също имам лични причини и си правя отвод. 

Проф. Борис Колев: Предлагам да се следва следния принцип - добре е да има по 

един представител в УС от основните центрове на географията в България. От 

Шуменския университет дали има някой? Няма. Предлагам доц. Красимир Стоянов от 

ЮЗУ, с когото не съм говорил, както и един човек, който има и организационен опит, и 

е достатъчно известен и компетентен географ – проф. Стефан Карастоянов. 

Проф. Стефан Карастоянов: Радостен съм, че Дружеството се възстановява и че 

има толкова много хора. Правя си отвод. Надявам се да бъда полезен и да помагам с 

каквото мога, с моя опит, благодаря за доверието! 

Гл. ас. Петър Димитров: Искам да съобщя за една номинация от името на проф. 

Евгения Руменина, ръководител на секция „Дистанционни изследвания и ГИС” към 

Института за космически изследвания и технологии. Това е доц. Ваня Стаменова. 

Николай Иванов: Завършил съм география, специалност „Геоморфология и 

картография”. Мисля, че ръководството трябва да има по-оперативен състав. Хората 

трябва да имат повече управленски качества и опит, както и съответните научни 

степени и звания. Моите лични предложения са доц. Камен Нам, който знам че има 

такива качества, познавам го от много години като мой преподавател, също и доц. 

Марин Русев, който е обществена фигура, често участва и в медиите. Хората трябва да 

са оперативни. Иска ни се да наваксаме тези 25 години. 

Доц. Георги Железов: Благодаря Ви!  



Доц. Марин Русев: Благодаря за номинацията, но както е известно на по-голямата 

част от вас, от няколко месеца се опитваме да правим Асоциация на професионалните 

географи и регионалисти. Аз съм неин председател и не е редно да се смесват нещата. 

Това дава повод за едно предложение. С удоволствие ще гласувам за мнението на 

колегията днес и ще го подкрепя. Надявам се в много кратко време с новото 

ръководство да направим разговор за съвместни действия. Искам да кажа един 

конкретен пример. Асоциацията и БГД не могат да се съревновават за нищо друго, 

освен за географията. И неправилно разсъждават тези, които очакват резултатът да 

бъде 6:7 за Асоциацията, или 6:7 за БГД. Ние бихме се радвали резултатът да бъде 13:0 

за географията. 

Доц. Георги Железов: Благодаря Ви! Това изказване можем да приемаме като 

отвод?  

Доц. Марин Русев: Да.  

Доц. Георги Железов: Доц. Нам, Вашето мнение?  

Доц. Камен Нам: Да.  

Доц. Георги Железов: Кандидатурата Ви остава. Други предложения? 

Доц. Климент Найденов: Когато говорим за управленски опит, искам да предложа 

д-р Димитър Атанасов за член на УС. Много от вас знаят кой е той, с какво се занимава, 

знаете как през последните 20 години подкрепя географията. Благодаря! 

Доц. Георги Железов: Д-р Атанасов, приемате ли да участвате?  

Д-р Димитър Атанасов: Да, приемам номинацията.  

Други предложения? Дотук имаме 8 предложения. Необходимата бройка от 7 е 

фиксирана.  

Ако няма други предложения, остава да определим процедурата за гласуване за УС 

– явно или тайно гласуване? 

Проф. Борис Колев: Нека първо да гласуваме „Прекратяване на предложенията за 

кандидатури”. 

Доц. Георги Железов: Добре, приемаме предложението на проф. Колев, моля, 

гласувайте за прекратяване на предложенията. 

Гласуване:   

 „За” 75 д.; „против” – няма;  „въздържал се” – няма 

Общото събранието реши: 

Прекратява се подаването на предложения за членове на УС на БГД. 

 



Доц. Георги Железов: Минаваме към избор на процедура по гласуване за членове 

на УС. 

Гласуване:   

 Тайно гласуване: „За” 70 д.; „против” – 2 д.;  „въздържал се” – 3 д. 

Общото събрание реши: 

Изборът за членове на УС на БГД ще се проведе с тайно гласуване. 

 

Доц. Косьо Стойчев: Искам да кажа нещо много важно. Народните представители 

гласуват законите на България явно. Трябва да гласуваме явно, ако всичко, което до тук 

се каза за „феникс” и „жар птица”, е вярно. Така както бяха обявени явно кандидатите, 

да бъдат и подкрепени явно. Ако организацията иска да има обединяваща функция, 

според мен няма нищо лошо в това да гласуваме явно. 

Доц. Георги Железов: Аз също подкрепях една такава теза… Доц. Димитров? 

Доц. Стелиян Димитров: Събранието трябва да реши как ще гласува. Моето 

мнение е, че винаги когато се избира, дори на научен съвет, това се прави по личен вот. 

Това е личен вот на съответния човек, не е нужно да се демонстрира. Вярно е, че 

законите се гласуват явно, но всяка една изборна длъжност се гласува тайно. То в това е 

смисълът, има хора, които се притесняват. Аз лично нямам притеснения, казах ви за 

кого ще гласувам. 

Доц. Косьо Стойчев: Моля, да се запише в протокола, че гласувам с особено 

мнение. 

Доц. Георги Железов: Добре. Колегата Давидов искаше да каже нещо? 

Веселин Давидов: Вече се реши как ще гласуваме. Изборите за народни 

представители са по принцип тайни, като всички кандидатура са явни. „Плюс” на 

тайното гласуване е, че то не позволява да възникват междуличностни отношения, 

когато един спечели повече или по-малко гласове. 

Стефан Стаменов: Важно е гласуването да бъде редовно, независимо в коя форма 

ще бъде то.  

Доц. Георги Железов: Мисля да прекратим тази дискусия. Вече се взе решение. 

Трябва да изберем комисия по избора на УС. Има готовност да бъдат направени 

бюлетини с имената на предложените за членовете на управителния съвет. 

Предложения за комисия? 

Проф. Румен Пенин:  Преди това имам един въпрос. Кой ще се счита за избран? 

50 % + 1 или 7-те първи? 



Доц. Георги Железов: Седемте първи, с най-много гласове, които са. 

Доц. Стелиян Димитров: Това трябва да се подложи на гласуване. 

Доц. Георги Железов: Добре, има две предложения. Първи вариант – 7-те  първи, 

получили най-много гласове, или втори вариант – 50 % + 1. При втория вариант 

рискуваме да влезем в дълга процедура. 

Доц. Иван Дреновски: За да има избор все пак, трябва да са хора, които са 

получили повече от 50 % от гласовете, но тъй като имаме само един човек повече, е 

възможно всичките 7 човека да имат над 50 %. Според мен и двата критерия би 

трябвало да съществуват. Първият критерий да е 50 % + 1. 

Доц. Георги Железов: Добре, това е едно предложение. Нека да гласуваме за двете 

предложения. Първият вариант е: 7-те първи, получили най-много гласове. Моля 

гласувайте! 

Гласуване:   

 „За” 71 д.; „против” – няма.;  „въздържал се” – 4 д. 

Общото събрание реши: 

Седемте члена на УС на БГД  ще бъдат избрани според броя на гласовете, 

подредени в низходящ ред (7-те първи). 

Доц. Георги Железов: За другото предложение няма смисъл да гласуваме.  

Комисия по избора – ще се състои от 3-ма души: председател и 2-ма члена. 

Предложения? 

Ас. Димитър Желев: Моето предложение е комисията да бъде от хората, които са 

си направили отвод за членове на УС. 

Доц. Георги Железов: Те са четирима души. Трябва конкретни имена да 

предложите. 

Доц. Климент Найденов: Предлагам за член на комисията колегата гл. ас. Д. 

Полеганова.  

Доц. Георги Железов: Други предложения? Можи би, за да има приемственост, 

проф. Петров е добре да участва. Аз предлагам проф. Петров и доц. Недков. 

Проф. Борис Колев: Предлагам колегата Полеганова, студентката Десислава 

Христова и проф. Румен Пенин като председател. 

Доц. Георги Железов: Добре, да гласуваме това предложение. 

Гласуване:   

 „За” 75 д.; „против” – няма.;  „въздържал се” – няма. 

Общото събрание реши: 



Членове на Комисията по избор на членове на УС на БГД са:  

1. Проф. Румен Пенин – председател 

2. Гл. ас. Десислава Полеганова – член 

3. Студент Десислава Христова - член 

Доц. Георги Железов: Сега ще бъдат подготвени бюлетините за гласуване. 

Обявявам почивка от 30 минути. 

 

ПОЧИВКА 

Доц. Георги Железов: Моля за внимание, бюлетините са готови. Влизаме в 

процедура за гласуване. Тя ще бъде разяснена от гл. ас. Десислава Полеганова. 

Гл. ас. Десислава Полеганова: Бюлетината представлява малка таблица. В първата 

колона са написани имената на кандидатите, 8 на брой. Втората колона съдържа „да”, 

третата –„не”. С цел да не настъпи объркване,след дискусия в комисията решихме, 

заграждате с кръгче това, което е вашето решение. Отчетлива позиция „да”, заграждате 

„да”. Ако гласувате „не”, заграждате „не”. Така съгласна ли е колегията с подобен 

начин на гласуване? Максимално опростено, ясно и точно.Невалидни са тези бюлетини, 

в които няма заградено „да” или „не”, или има едновременно заградено „да” или „не” за 

един кандидат. УС се състои от 7 души, така че вашите „да” не трябва да са повече от 7. 

Могат да се заградят максимално 7 „да”, както може и по-малко. 

Доц. Георги Железов: Това трябва да бъде гласувано. Моля да гласуваме така 

предложената процедура. 

Гласуване:   

 „За” 74 д.; „против” – няма.;  „въздържал се” – 1. 

Общото събрание реши: 

Гласуването за УС ще се проведе с бюлетини и избор на не повече от 7 

позиции „да” или „не” чрез заграждане с кръгче. 

Гл. ас. Десислава Полеганова: Колегите, които са дошли с пълномощни, ще 

получат съответният брой бюлетини за тези, които представляват. Един член на 

Дружеството няма право да представлява повече от трима души. 

Доц. Георги Железов: Сега ще бъдат раздадени бюлетините, след което ще се 

подпишете. 

Гл. ас. Зорница Чолакова: Първо трябва да се раздадат бюлетините, след което се  

гласува и тогава се подписват. 

Проф. Румен Пенин: Моля, минете да вземете бюлетини, за да започне гласуването. 



 

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАСУВАНЕ 

 

Доц. Георги Железов: Моля за вашето внимание. Председателят на Комисията по 

избора проф. Пенин ще обяви резултатите. 

Проф. Румен Пенин: Колеги, резултатите са следните. От 8-те предложени души, 

7-те преминават границата 50 % +1.  

Общото събрание реши: 

Избира за членове на УС на БГД: 

Стоян Недков (69 гласа „за”) 

Георги Железов (65 гласа „за”) 

Климент Найденов (55 гласа „за”) 

Марияна Николова (57 гласа „за”) 

Красимир Стоянов (43 гласа „за”) 

Ваня Стаменова (38 гласа „за) 

Димитър Атанасов (60 гласа „за”) 

(Гласували са общо 73 души, всички бюлетини са валидни, за кандидатурата 

на Камен Нам са подадени 14 гласа „за”) 

Честито на членовете на УС на БГД! 

Доц. Георги Железов: Благодаря на Комисията! Сега трябва да се изберат 

председател и заместник-председател от вече избраните членове на УС. За да 

оптимизираме работата, предлагам да има общо предложение за председател и 

заместник-председател и така да го гласуваме, а не по отделно. 

Доц. Стоян Недков: Нека Управителният съвет да се събере и да предложи 

председател и заместник-председател. 

Доц. Георги Железов: Да, това е вариант. Нека УС да направи своето предложение. 

След събирането на членовете на УС, предложението за председател е доц. Стоян 

Недков, за заместник-председател – доц. Георги Железов. Други предложения? Няма. 

Сега предлагам всеки от избраните членове на УС да се представи с няколко думи. 

Доц. Стоян Недков: Много благодаря за оказаната ми чест. Както сега, така и за в 

бъдеще, дори с още по-голяма отдаденост, ще дам всичко, което мога, което зависи от 

мен, за да може това дружество да възстанови своята реална дейност и да намери 

своето достойно място в обществото. Най-важна цел за мен е развитието на 

географската наука. Това е каузата, която ни е събрала. Всичко останало от гледна 



точка на финансиране, развитие, организационна структура и т.н. ще се намества оттук 

нататък. Това е най-важното, което ще ръководи моята работа заедно с останалите 

членове на УС, в сътрудничество с всички организации, които имат отношение към 

географската наука. Дружеството е на всички, които имат отношение към географията. 

Идеята е това дружество да събере всички хора с географско мислене и с желание да 

помагат за нейното развитие, за да може географското знание да намери своето място и 

ние, като географи, да получим достойно място в съвременното общество. 

Проф. Марияна Николова: Моята реализация като географ започна в Географския 

институт на БАН и продължава в сегашния Национален институт по геофизика, 

геодезия и география (НИГГГ). През този период съм имала възможност да се 

занимавам с организационна работа почти 10 години, запозната съм с много от 

проблемите на географската общност. Смятам, че най-важната отговорност, която стои 

пред нас като членове на УС, е най-трудното – да постигнем единството на нашата 

географска общност. Единство, в името на няколко основни цели. Първо, издигане на 

авторитета на българската географска наука. Второ, излизане от сферата на малките 

изолирани конференции. Нека е да направим голям географски форум, нека географите 

да се срещнат и да споделят проблемите, да споделят постиженията си, да се познаваме 

и да се подкрепяме. Третата цел, която ще бъде голямо предизвикателство пред нас, е 

това начало да получи добро развитие. Имам пред вид стъпка по стъпка тази 

организация да дава все повече на своите членове. В този смисъл виждам нашата 

отговорност като членове на УС най-вече в това да работим добронамерено и 

себеотрицателно именно за тези цели. Аз съм сигурна, че с екипа, който вие избрахте, 

можем да работим добре, защото за малко време имаме вече доста добри резултати зад 

гърба си. Искам да поздравя лично всички колеги, искам да поздравя председателя 

Стоян Недков и да му благодаря за огромната работа, която той свърши по 

възраждането на БГД. 

Доц. Ваня Стаменова: Благодаря за честа да бъда част от УС на БГД. Мисля, че 

повечето от вас не ме познават. Работя от почти 10 години в секция „Дистанционни 

изследвания и ГИС” към Института за космически изследвания и технологии на БАН. 

Възпитаник съм на Софийския университет, на Геолого-географския  факултет, 

завършила съм магистратура по геоморфология. Ще направя всичко възможно и 

каквото е необходимо, за да се развива БГД, да се работи, за да има добра национална 

представителност на членовете на Дружеството и да се развият различни дейности и 

инициативи, които ще допринесат за неговото популяризиране и израстване. 



Доц. Красимир Стоянов: Днес виждам една добра възможност да се развие нашето 

географско дружество.Аз съм представител на Югозападния университет, където 

работя в областта на географията от 15 години. Освен географ, аз съм и един 

представител на Югозападния регион. Надявам се да има представители и от другите 

университети, защото сега няма представители от Шумен и Велико Търново. Надяваме 

за в бъдеще, благодарение на нашите усилия, да има и техни представители и клонове 

на БГД. Благодаря ви за доверието! 

Доц. Климент Найденов: Много от вас ме познават. Представител съм на катедра  

„Регионално развитие”. Аз не искам да обещавам велики неща. Бих казал следната 

фраза: „По делата ще ни познаете.” Видях едно добро отношение към колегите, които 

са започнали да работят с идеята да създадат една професионална организация. Дано с 

тях да имаме добро сътрудничество и да развиваме географското знание и наука. 

Благодаря! 

Димитър Атанасов: Благодаря за гласуваното доверие! Завършил съм специалност 

„География” на СУ, доктор съм по географски науки. Занимавам се в сферата на 

частния бизнес. Надявам се да допринеса за развитието на географското движение в 

България. Благодаря ви още веднъж! 

Доц. Георги Железов: Научен секретар съм на НИГГГ и ръководител на секция 

„Физическа география” към Департамента по география. Повече от 10 години 

професионално се занимавам с география. Както казаха и колегите, ключова роля на 

Дружеството е да издигне авторитета на географията като наука и географското знание. 

Тежестта на географията и на професията „географ” да се повиши сред българското 

общество и да заеме своето адекватно, достойно място. Ще се постарая да развием 

регионални клонове, това, което е било до 1990 г. в географското дружество. Жалко е, 

че ние ще тръгнем и ще гоним нива, които са били постигнати преди 20–25 години. От 

колегите, които са преди нас и от регионалното представителство има вече 

предложения за сътрудничество – проф. Бандрова, президент на  Българската 

картографска асоциация, която е член на БГД. Ще бъдем отворени за контакти и извън 

сферата на академичните среди. Благодаря Ви за вниманието! Искрено се надявам да 

имаме добри резултати след 4 години. 

Сега трябва да минем през следващата процедура по избор на председател и 

заместник-председател. Предлагам комисията да бъде в същия състав. Да гласуваме за 

Комисията по избор. Всички са „за”, против и въздържали се – няма. Вече се реши. 

Процедурите за избор са тайни. Други предложения има ли? Няма… 



Проф. Румен Пенин: А блоково ли гласуваме? 

Доц. Георги Железов: Да, блоково – за председател и заместник-председател, с 

„да” и „не”. Даваме 10-15 минути да се направят бюлетините… Но, ако сте съгласни, 

понеже има едно предложение за председател и заместник-председател, гласуването 

може да е явно? 

Гласуване:   

 „За” 73 д.; „против” – няма.;  „въздържал се”- няма. 

Общото събрание реши: 

Изборът на председател и заместник-председател на УС на БГД ще се проведе 

с явно гласуване. 

Доц. Георги Железов: Нека да гласуваме за председател – доц. Стоян Недков и 

заместник-председател – доц. Георги Железов на БГД. 

Гласуване:   

 „За” 73 д.; „против” – няма.;  „въздържал се”- няма. 

Общото събрание реши: 

Избира доц. Стоян Недков за председател на БГД и доц. Георги Железов за 

заместник-председател на БГД. 

Доц. Георги Железов: Да пожелаем успех на новото ръководство!  

Минаваме към т. 3 от дневния ред – избор на емблема на Дружеството. 

Предполагам, че всички сте се запознали с предложенията, можете да ги видите и на 

екрана. Предлагам тук също да гласуваме явно. От така предложените емблеми, общо 

22, имате ли предложения? 

Проф. Борис Колев: С оглед да има приемственост аз бих предложил да бъде 

графичен образ № 1. Въпрос на престиж е за националните организации в емблемата 

им да има добавка – „основано … година”. 

Доц. Георги Железов: Предложението е за № 1 с добавка „1918 година”? 

„Основано 1918 година”? Добре. Други предложения? 

Николай Аргиров: Има значение за една емблема, как е най-удобно технически да 

бъде изработена, от какви материали. За това аз предлагам емблема № 4, на черно-бял 

фон ще стои добре, при принтиране също. 

Доц. Георги Железов: Когато сме давали насоки към колегите, сме препоръчали да 

има възможност и при черно-бяло принтиране да излиза добре, т. е. цветът да не е 

много определящ. Както и да става за печати, за емблеми по тениски и т.н. Други 

предложения? 



Стефан Стаменов: Аз приемам донякъде първите две предложения, особено 

първото предложение. Аз предлагам № 7, с допълнението, че трябва да се допише 

„основано 1918 година”. 

София Костадинова: Аз съм за № 3. 

Проф. Марияна Николова: Предлагам № 13 с допълнение на датата. 

Десислава Христова: Предлагам № 9. 

Доц. Георги Железов: Колеги, като че ли рискуваме да ги предложим всички 

варианти. Има ли други предложения? Няма. Да преминем към гласуване, по реда на 

предлагането. Гласуваме явно. Предлагам Звезделина Айдарова и София Костадинова 

да броят гласовете. 

Гласуване:  

Гласове „за” 

За емблема № 1 – 26 гласа 

За емблема № 4 – 7 гласа 

За емблема № 7 – 1 глас (отказва се и гласът се прехвърля към № 1) 

За емблема № 3 – 16 гласа 

За емблема № 13 – 2 гласа 

За емблема № 9 – 7 гласа 

Общото събрание реши: 

За емблема на Българското географско дружество е избрана № 1 от 

предложения списък с добавка „основано 1918 година”. 

Доц. Георги Железов: Да ни е честита новата емблема!  

Преминаваме към последната т. 4 Разни. Част от решенията в тази точка са 

свързани с конференцията в Пазарджик. Първото предложение е на проф. Петров. То е 

проф. Иван Батаклиев да бъде избран за почетен член на БГД. Конференцията реши 

също през 2018 година в София да се организира голяма международна конференция в 

чест на 100-годишнината на БГД и 150 години от рождението на проф. Анастас 

Иширков. Постъпило е предложение от доц. Тихомир Личев, преподавател в 

Стопанската академия в Свищов, да организира клон на Дружеството в града. 

Следващото предложение е да се подеме кампания и да се организира възстановяването 

на гроба на проф. Иширков  (бюстът е бил откраднат и т.н.). Последното предложение 

за решение излезе тук днес от колегата гл. ас. Патарчанов, за небесен закрилник на БГД 

да бъде избран Св. Архангел Михаил. Има ли други предложения? 



Проф. Борис Колев: Предлагам досегашният председател проф. Петър Петров, да 

го утвърдим за почетен председател на БГД. 

Проф. Зоя Матеева: Продължавам мисълта на проф. Колев и смятам, че трябва да 

има не само „почетен председател”, но и един борд от почетни, утвърдени доайени в 

географията, които могат да бъдат поканени… 

Проф. Борис Колев: Това е „граждански борд”… 

Доц. Стоян Недков: Приветствам предложението на проф. Матеева. Това е и идея 

на УС. Обсъждали сме го и преди това, както и в последната една седмица, да се учреди 

една такава, не точно, „институция”, може би „президиум”, „консултативен съвет”. 

Точната формулировка ще бъде консултирана в широк кръг, може би сред всички  

членове, но една такава форма със сигурност ще има. Поемам го като ангажимент. В 

рамките на следващите няколко месеца УС ще предложи точната формулировка и по 

какъв начин ще се конституира, така че в работата си той да се подпомага, допитва, 

консултира с една такава институция. Напълно подкрепям и го поемам като 

ангажимент. 

Ас. Димитър Желев: Относно името на Дружеството, освен официален превод на 

английски език, да се възложи превода на името на другите международни езици за 

комуникация. Трябва да се знае как звучи то на немски, на руски и др. Когато имаме 

комуникация с чуждестранен партньор да знаем как е официалният превод на името. 

Доц. Стоян Недков: Да, на официалните езици на ЕС – немски, френски, руски. 

Доц. Георги Железов: Други предложения? 

Николай Аргиров: Относно предложението за Архангел Михаил. Мисля, че тук 

всички сме православни християни, но така не се ли затваряме малко от другите 

религии?. Ако се обвързваме с някаква религиозна личност или светия, не се ли 

разграничаваме от други религиозни общности? 

Доц. Георги Железов: Добре, има такова предложение, аз съм длъжен да го 

подложа на обсъждане. Иначе мисля всичките решения по тази точка да ги гласуваме 

заедно. Последно, съгласни ли сте да остане предложението за св. Архангел Михаил? 

Гл. ас. Пламен Патарчанов: Идеята е символна, тя не е свързана с религията. 

Проф. Зоя Матеева: Тогава да гласуваме по отделно всяко предложение. 

Доц. Георги Железов: Добре. Гласуваме решенията по т. 4 по отделно. 

Общото събрание реши: 

1. Избира за почетен член на БГД проф. Иван Батаклиев. („за” – 53 д., 

„против” – 8 д., „въздържал се” – 0) 



2. През 2018 г., в София, да се организира международна конференция в 

чест на 100 години от основаването на БГД и 150 години от 

рождението на акад. Анастас Иширков. („за” – 62 д., „против” – 0, 

„въздържал се” – 0) 

3. Подкрепя създаването на клон на БГД в град Свищов, възлага 

организацията му на доц. Тихомир Личев. („за” – 62 д., „против” – 0, 

„въздържал се” – 0) 

4. УС да започне действия по ремонта и възстановяването на 

надгробната плоча на акад. Анастас Иширков („за” – 62 д., „против” – 

0, „въздържал се” – 0) 

5. Избира за почетен председател на БГД проф. Петър Петров („за” – 60 

д., „против” – 0, „въздържал се” – 2 д.) 

6. Да се създаде консултативен орган от видни географи към УС на БГД 

(„за” – 57 д., „против” – 0, „въздържал се” – 5 д.) 

7. Не избира за небесен закрилник на БГД Св. Архангел Михаил („за” – 

18 д., „против” – 8 д., „въздържал се” – 36 д.) 

Доц. Георги Железов: Това беше последното гласуване. Колеги, благодаря ви за 

активното участие! 

Проф. Петър Петров: Позволете ми да изразя задоволството си от резултатите от 

събранието. По-младите колеги не познават живота на нашето дружество. Затова 

се обръщам към членовете на УС, не е лошо да се направи нещо и да напишем 

една история на БГД, за да стане известна на всички. И нещо друго искам да 

добавя за членовете на Дружеството, които не познават нашата дейност. През 2002 

година във Варна, на конференцията в чест на проф. Димитър Яранов, се взе 

решение и той беше удостоен посмъртно със званието „почетен член на БГД”. 

Накрая още веднъж искам да ви благодаря и най-много за това, че ние успяхме да 

възстановим БГД! 

Доц. Георги Железов: Желая на всички „На добър час!” С това закривам 

заседанието. 

Председател на Общото събрание: 

         (доц. Георги Железов) 

Протоколчик: 

 

         (гл. ас. Зорница Чолакова) 


