
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БГД – възникване, съществуване, възстановяване и бъдеще  

 

Българското географско дружество е създадено на 09.11.1918 г.  

със седалище в Софийския университет. През наближаващата 2018 г. 

 дружеството ще отбележи стогодишния си юбилей. Първият председател                               

на дружеството е проф. Анастас Иширков  /1918-1934/, след който дружеството  

се оглавява от проф. Батаклиев /1934-1945/. Под тяхно ръководство  

Българското географско дружество осъществява активна дейност не само в 

 нашата страна, но и в чужбина. За това допринася научната известност и  

авторитет на неговите председатели в Германия, Франция и други  

държави в Европа. След настъпилите обществено-политически промени в  

нашата страна през 1945г., редица научни сдружения са забранени, но 

 БГД е признато като дружество с позитивна (патриотична насоченост) и  

продължава дейността си. Основните дейности на дружеството продължават  

да бъдат насочени основно към  организирането и провеждането на научни  

форуми, двустранни международни симпозиуми, конференции за географското                  

 образование и шест поредни национални конгреса на географите в България  

/от 1968 до 1989 г./. Съществена част от дейността на дружеството  е свързана  

с издаването на научни и научно-популярни книги, сборници и списания.  

Най-значимите научни издания са  Известия на Българското географско  

дружество (от 1947 до 1992 г. с над 20 тома) и Проблеми на географията в  

България (от 1964 до 1978 г – 5 тома). Издадени са два научни сборника  

/1959, 1986/ и са били списвани три научно-популярни списания: „Географски  

преглед”, „Страни и народи” и „География” (през различни периоди до  

1993г.). След 1990 г. дружеството преминава през критичен период на  

значително намаляване на неговата активност, което води до изпадането  

му в състояние на прокурорска ликвидация. До това положение се  

стига след като по редица обективни и субективни причини дружеството  

не е пререгистрирано съгласно новия Закон за юридическите лица с нестопанска 

 цел (ЗЮЛНЗ) през 2001 г. През 2012 инициативна група от представители на  

Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и департамент  

География при НИГГГ на БАН започва действия за възстановяване на  

юридическия статут на дружеството като за целта беше разработен устав, базиран 

 на първия устав на дружеството от 1918 г. и съобразен с изискванията на  

ЗЮЛНЦ. На заседание на групата е взето решение след възстановяването  на  

юридическия статут управителния съвет (УС) да се състои от петима души и временен мандат от 

шест месеца. За председател на временния УС е избран проф. Петър Петров, който е последният 

изпълнявал тази длъжност преди 2001 г. Регистрацията на новия устав и УС е утвърдена на 

29.05.2014 г. с решение на Софийски градски съд Ф.Д. №389/2014. Сред основните цели,  
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залегнали в устава на дружеството са: 

  Да спомага за научното развитие на всички направления на географската наука и на 

географското образование в страната; 

  Да съдейства за изграждането на съвременна комуникационна среда между учените, 

организациите и институциите, свързани с географската  наука; 

  Да популяризира в българското общество и в чужбина достиженията на българската 

географска наука и образование; 

  Да работи за утвърждаване на географията като професионално направление и като 

изучавана дисциплина в образователните програми на всички нива. 

В резултат от работата на временния управителен съвет през периода от май до октомври 2014 г., са 

извършени всички необходими административни процедури, свързани с регистрацията на 

дружеството, и беше осигурена възможността за всички желаещи да се включат в неговата дейност 

като редовни членове. На 08.11.2014 г. в зала 256 на СУ „Св. Климент Охридски” беше проведено 

Общо събрание на дружеството, на което присъстваха 75 делегати от общо 87 редовни членове към 

тази дата. На събранието беше приет отчета на временния управителен съвет, беше избран редовен 

УС и емблема на дружеството. За председател на УС беше избран Стоян Недков, зам. председател 

Георги Железов, а за членове Марияна Николова, Климент Найденов, Красимир Стоянов, Ваня 

Стаменова и Димитър Атанасов. Първият и основен приоритет на ръководството през следващия 

четиригодишен мандат ще бъде изграждането на организационната структура на дружеството. 

Идеята е да има отделни структури както по отделните географски дисциплини, така и на регионален 

и местен принцип. Връзката между отделните структури и управителният съвет ще се осъществява 

посредством координатори, чрез които да се достига до всеки член на дружеството. Вторият 

приоритет е възстановяване на дейността на дружеството и неговото реализиране е пряко 

продължение от първия. Много важна задача е създаването на добре функциониращ уебсайт на 

дружеството, който да стане основна платформа за общуване и размяна на идеи. Предвижда се да 

бъде възстановена и публикационната дейност, да бъдат организирани различни форуми като 

конференции, семинари, работни срещи, както за дискутиране на актуални въпроси и проблеми, така 

и за популяризиране на всичко ново и интересно в географията. Реализирането на изложените до тук 

цели изисква определени финансови средства, затова като трети приоритет УС си поставя 

постигането на финансова стабилност на дружеството. Като основни източници на средства, освен 

членския внос, се предвижда да се търсят източници под формата на спонсорство и дарения както и 

проектно финансиране. И тъй като основната идея на Дружеството е да обедини всички хора с 

интерес към Географията, следва да се отбележи, че единствено с общи усилия можем да постигнем 

целите, които сме си поставили. Възстановяването на БГД трябва да обедини, както научната и 

образователна географска общност, за които това е професия, така и тази група хора, за които тя е 

личен интерес (избор) в общопопулярния си вид. Отворени сме за сътрудничество с всички сродни 

организации, както и инициативи, идеи или желание за участие. Искрено се надяваме на вашата 

подкрепа и принос в бъдещото развитие на БГД (П. Петров, С. Недков). 

 

  

Географско събитие на 2014 г. :  

 

Български географски портал - Географ БГ в края на изминалата година организира анкета за 

определяне на най-значимото географско събитие през 2014 г. В анкетата доброволно са се включили 

174 души. Номинирани са осем географски събития. За географско събитие номер 1 се определя 

Възстановяването на БГД - определено с 37% от подадените гласове в анкетата. Ръководството 

на Българското географско дружество получи грамота от Българския географски портал - Географ БГ 

за спечелването на номинацията за географско събитие през 2014 г. 
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 Конференции с географска тематика през 2015г.  
  

Годишна среща на EUROGEO: на 21 - 22 май 2015 ще се проведе годишната среща на EUROGEO,  

съпроводена с конференция в Анкара, Турция. Поканени се участници от всички области на 

географията да представят резюмета за презентации, работни срещи и постери за годишната среща 

(2015 г.). Темата на форума е „Communicating Geography: serving our world”. Конференцията ще се 

стреми да изследва различните клонове на географията и връзките между тях. Информация за 

участие може да намерите тук: http://www.eurogeography.eu/2015-meeting-and-conference/.  

 

Шеста международна конференция на Югозападен университет,  

Благоевград: на 10 - 14. юни 2015 г. ще  се проведе конференция,  

организирана от Природо-математическия факултет към Югозападния  

университет, съвместно с Българското географско дружество, Съюзът на  

учените в България – клон Благоевград и Съюза на математиците в  

България. Официален език за документи и Power Point презентации –  

английски език. Докладите, представени на конференцията, ще бъдат  

публикувани в сборници от конференцията в пет тома: математика и  

информатика; компютърни системи и инженеринг; физика и технологии; 

 химия и география; екология и опазване на околната среда. С конференцията  

ще се отбележи и 25-годишен юбилей на Факултета по математика и 

 природни науки, ЮЗУ. Конференцията ще се проведе в Университетски център „Бачиново” (такса 

правоучастие 100 лв). За повече информация : http://www.fmns.swu.bg/en/index.html.  

  

Четвърта междунарoдна конференция „Географски науки и oбразование” – гр. Шумен: В 

продължение на три поредни години катедрата по „География и методика на обучението по 

география” организира конференцията „Географски науки и образование” на територията на град 

Шумен, Шуменски университет. До момента участие са взели лектори от България, Македония, 

Португалия, Румъния и др. Издадени са два, а е под печат третият сборник с доклади от 

Конференцията. Престижът й расте, тъй като същият е предложен за индексиране в базата данни на 

Thomson Reuters. Активно се включват и студенти-географи, които презентират свои теми, в резултат 

от участието им в теренни географски практики или научни експедиции. На 30-31.10.2015 ще се 

проведе четвъртото издание на Конференцията. По-важни дати са: 01.07.2015 – за изпращане на 

заявки и резюмета и 15.09.2015 – за заплащане на регистрационна такса (такса правоучастие 30лв) и 

пълния текст на докладите. Контакти: geo@shu.bg .  

Международна конференция „SUSTAINABLE MOUNTAIN REGIONS: MAKE THEM WORK” – 

Боровец. Организирана от Университетски комплекс по хуманитаристика "Алма Матер” към СУ 

„Св. Климент Охридски” с участието на БГД като съорганизатор. Ще се проведе на 14-16 май в 

Боровец.  Конференцията ще събере академични изследователи, практици, както и представители на 

държавни институции и неправителствени организации в сферата на устойчивото развитие на 

планинските райони. Тематичните направления са: Природните ресурси в планинските райони: 

Адаптиране към изменението на климата, Население и селища: предизвикателства в планинските 

райони, Защитени територии и Mountain екология, Културно и природно наследство в планинските 

райони, Земеделието и горите в планинските райони, Планински икономики и туризъм, Природни и 

антропогенни рискове в планинските райони. Такси правоучастие - 110 EUR - стандартен участник и 

55 EUR - намалена такса за студенти и докторанти. Таксата за участие включва: Трансфер от / до 

летище София, материали за конференции, включително в производството на електронен носител 

(USB флаш стик), кафе паузи и напитки, обяд в продължение на 2 дни и гала вечеря. За повече 

информация: http://geography.bg/MountainRegions_Sofia2015/ и   mountainsbg2015@gmail.com . 
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На 25 и 26 април, 2015 г. в Ямбол ще се състои Първият географски фестивал.  
Всеки е добре дошъл да участва и да се включи в различните мероприятия от фестивалната програма 

за малки и големи географи. На фестивала ще има интерактивни и практически състезания, 

мултимедийни презентации, географска фотоизложба, празнична географска вечер и забава, 

организиране на тематични щандове с географска литература и много други географски изненади и 

забавни моменти. За индивидуално или групово участие е необходимо да се попълни заявление, 

което може да намерите на сайта на Български географски портал и да се изпрати на 

geografski.festival@gmail.com. До 1 април се подават заявленията за участие. Повече информация, за 

възможностите да се присъедините към Първия географски фестивал, може да прочетете в 

Българския географски портал  http://geograf.bg/bg . 

 

 

АКТУАЛНО 

 

На четвъртата сесия на Комисията на ООН (6-8.08.2014г.) Експерти по управлението на Глобалната 

геопространствена информация определят 2015-2016г. за Международна година на картата 

(предложено от Международната картографска асоциация) за популяризиране на значението на 

картите и геоинформацията. 

 

 

IN MEMORIAM 

Професор Грегъри Найт 

(1941 - 2015) 

 

На 1 януари 2015г. ни напусна професор Грегъри Найт, забележителен учен и  

голям приятел на България, почетен професор  по география в Пенсилванския държавен университет, 

заместник ректор, декан и ръководител на департамента по география към Колежа по науки за Земята 

и минералогия, председател на Сената на преподавателите в университета, член на Американската 

асоциация за напредък в науката (AAAS) и почетен член на Българското географско дружество. 

През отдадения си на науката живот, Проф. Грегъри Найт остави богато наследство от знания на 

своите студенти, много реализирани проекти и изследвания с международна значимост, стотици 

публикации в областта на хидрологията и глобалните промени.   

Проф. Грегъри Найт посещава България за първи път през 1989г. и оттогава, до края на живота си, не 

спира да работи по международни проекти и обществени инициативи с българските си колеги. През  

1997г., по негова инициатива, в Американския университет в Благоевград се провежда първия у нас 

семинар по проблемите на глобалното изменение на климата, където се предлага и създаването на 

Национален координационен център за глобални промени (НКЦГП) при Българската академия на 

науките. Управителният съвет на БАН одобрява предложението през същата година.  В резултат от 

дейността на  НКЦГП през 2003 г., под редакцията на Иван Раев, Грегъри Найт и Мариета Станева, 

излиза и първия монографичен труд на тема „Засушаването в България: съвременен аналог на 

климатичните промени. Природни, икономически и социални измерения на засушаването 1982-

1994г.“. През следващите години проф. Найт не спира да съдейства на българските си колеги за 

осъществяването на редица научни форуми, за включването им във важни международни 

инициативи и проекти. 

С признателност за дейността на професор Грегъри Найт в България, днес ние, неговите български 

колеги, се прекланяме с почит пред паметта му! 
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Как да станем член на БГД?  

 

Съгласно Чл.25. Членовете на Българското географско дружество биват редовни, асоциирани и 

почетни. Членове могат да бъдат физически и юридически лица, които споделят целите на 

Дружеството, задължават се да спазват Устава и вътрешните правила заплащат членски внос. 

Съгласно Чл.26 Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет въз основа на 

подадено писмено заявление за членство. Заявления за членство могат да се изпращат на адреса на 

Дружеството или на е-mail адрес: geography_bg@abv.bg. Размерът на членския внос е както следва: за 

редовни членове: физически лица – 15 лв; ученици и студенти - 5 лв; юридически лица – 100 лв; 

асоциирани членове – 30лв. Членският внос може да се плаща по банков път или в брой.  

Банкова сметка:  

УниКредит Булбанк 

Адрес: София 1000, пл. „Света Неделя“ №7 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG56UNCR70001521848843 

Номер на сметка: 70001521848843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web site адрес:  

 

www.geography.bg 
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Адрес: 

 

гр. София 1504, район 

„Средец”, бул. Цар 

Освободител № 15, СУ 

„Св. Климент 

Охридски“, северно 

крило, Геолого-

географски факултет 

 

E-mail адрес:  

geography_bg@abv.bg 

mailto:geography_bg@abv.bg
mailto:geography_bg@abv.bg

