
ПРОТОКОЛ №  3 

 

от Общото събрание на сдружение „Българско географско дружество“ 

 

03 декември 2016 г. 

 

Днес, 03.12.2016 г., се проведе Общо събрание на Българското географско 

дружество (БГД) в СУ „Св. Климент Охридски”, Северно крило, Геолого-географски 

факултет, гр. София 1504, район „Средец“, бул.Цар Освободител №15, зала 256. 

 

Присъстваха 33 членове на Дружеството (приложен е списък на регистрираните). 

Според чл. 14 от Устава на Сдружението Общото събрание е законно, ако присъстват 

повече от половината от редовните членове на БГД и поради липсата на кворум 

събранието се отложи с един час по-късно и се проведе от 15:00 ч. на същото място и 

при същия дневен ред (по чл. 14 от Устава на БГД). На събранието присъства и проф. 

Ангел Велчев, номиниран за член на Консултативния съвет.  

 

Доц. д-р Стоян Недков откри събранието: И сега, преди да пристъпим към 

гласуване на предложеният дневен ред за Общото събрание, е необходимо да изберем 

председател и протоколчик на събранието. С цел по-добра оперативност бихте ли се 

съгласили с моето предложение за председател да предложа себе си, а за протоколчик  

- д-р Велимира Асенова. Имате ли други предложения? Предлагам да гласуваме. 

 

Гласуване: „за” –33 д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

Общото събрание реши: председател – доц. д-р Стоян Недков, протоколчик 

– д-р Велимира Асенова. 

Доц. д-р Стоян Недков: Както стана ясно за настоящото Общо събрание поради 

липсата на кворум  - присъствие на над 50 % от членовете на БГД - се наложи да 

отложим началото му с 1 час от предварително обявеното, но според чл. 14 от Устава 

сегашното Общо събрание е легитимно и с 33 присъстващи членове на Дружеството. 

Така, че нека да преминем към гласуване на предложеният дневен ред, който беше 

обявен официално преди един месец на сайта на Дружеството, както изисква Устава: 

1. Отчет на УС на БГД за дейността на Дружеството за периода ноември 2015 – 

ноември 2016 г.; 

2. Финансов отчет за дейността на Дружеството за периода ноември 2015 – 

ноември 2016 г.; 

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 акад. Анастас Иширков. 

 

Дневният ред беше приет единодушно от присъстващите членове на Дружеството. 

 

Общото събрание реши: Дневен ред на Общото събрание на БГД 

 

1. Отчет на УС на БГД за дейността на Дружеството за периода ноември 2015 

– ноември 2016 г.; 

2. Финансов отчет за дейността на Дружеството за периода ноември 2015 – 



ноември 2016 г.; 

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 акад. Анастас Иширков. 

 

По първа точка доц. д-р Стоян Недков представи отчет на Управителния съвет 

(УС) на БГД за дейността на Дружеството за периода ноември 2015 г. – ноември 2016 

г. под формата на презентация. 

Доц. д-р Стоян Недков:  Уважаеми колеги, особено ми е приятно, че имам 

честта да представя отчет за дейността на БГД за периода ноември 2015 г.- ноември 

2016 г. Искам да благодаря както от мое име, така и от името на Управителния съвет, 

за вашето присъствие днес, както и за усилията, съветите и дейностите, които всички 

членове на БГД положиха през изминалата година. Бих искал да представя на вашето 

внимание кратък отчет за дейността на БГД в периода ноември 2015 г.– ноември 2016 

г. За по-добра представителност съм разделил отчета в 4 основни точки: 

административна дейност, организационна дейност, организация и провеждане на 

събития и други.  

И досега, особено важна за нормалното функциониране на БГД, е 

административната дейност. През изминалия период бяха извършени следните 

дейности: подадена данъчна декларация към НАП за 2015 г.; подадена декларация за 

дейността на БГД в Министерство на правосъдието; подадена 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 и издаване на сертификати 

за членство и дарение и членски карти). 

Организационната дейност също е от важно значение за развитието на БГД. 

Естествено, както и миналата година набирането на  нови членове беше много важно и 

към 30. 11. 2016 г. БГД има 151 редовни членове (54 % увеличаване спрямо 2015 г.). 

През 2016 г. много важно беше и създаването на Изпълнително бюро; избор на 

Консултативен съвет и обявяването на почетни членове, провеждане на ежемесечни 

заседания на Управителния съвет на БГД и редовна комуникация с членовете на 

дружеството чрез e-mail, website и Facebook.  

 

Ще Ви запозная накратко с дейностите на Дружеството посочени по-горе:  

 

Обявяване на почетни членове на Дружеството: 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 и проф. Грегъри Найт (посмъртно). 

 

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 г.: 

Димитър Желев – координатор, Евгения Сарафова, Атанас Китев, Лидия 

Николаева, Десислава Христова и Звезделина Айдарова. 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 и да съдейства за подобряване на 

комуникацията между членовете на Дружеството. 

 



Издаване бюлетин на Дружеството: през 2016 г., както и през 2015 г., бяха 

издадени 2 броя от бюлетина на БГД съдържащи полезна информация за всички 

интересуващи се от географията и дейността на Дружеството. 

 

Развитие на уебсайта на Дружеството: през 2016 г, бяха разширени 

функционалностите на  уебсайта на Дружеството. На сайта започна качването на 

броевете на списание „Известия на Българското географско дружество“ 

(http://geography.bg/publication/magazines/item/62-izvestiya-na-balgarskoto-geografsko-

druzhestvo-kn-ii-1934). Достъп до тях, имат само регистрираните потребители на сайта. 

На сайта на дружеството е качена информация за тематичните работни групи 

(http://geography.bg/structure/thematic-groups), както и сборникът с доклади от научната 

конференция "Географски аспекти на планирането и използването на територията в 

условията на глобалните промени", Вършец, 2016 г. 

(http://geography.bg/news/nkmu/itemlist/category/48-dokladi).  

 

Организация и провеждане на събития: В рамките на разглеждания период БГД 

може да се похвали с организацията и провеждането на поредица от събития с 

национално и международно участие. 

 

БГД беше главен организатор заедно с Фондация „ЛОПС“ на Национална научната 

конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в 

условията на глобални промени“, проведена в гр. Вършец, България между 23.09 – 25. 

09. 2016 г. Съорганизатори на конференция бяха Геолого-географски факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски”, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма 

матер“, Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН, Югозападен 

университет „Неофит Рилски”Благоевград, Институт за космически изследвания и 

технологии – БАН, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 

Български географски портал - Географ БГ. Членове на организационния комитет бяха 

Климент Найденов, Димитър Атанасов, Стоян Недков, Стелиян Димитров, Марияна 

Николова, Боян Кулов, Красимир Стоянов, Георги Бърдаров, Ваня Стаменова, Милен 

Пенерлиев, Десислава Полеганова, Димитър Желев и Евгения Сарафова. От 

конференцията е издаден сборник с 486 страници, включващ 63 доклада разделени в 7 

тематични глави. След приключване на научната конференция беше проведена анкета 

сред участниците и от получените отговори (29 попълнени анкети) общата оценка за 

проведената конференция е много добра.  

Българското географско дружество участва като съорганизатор на Третата 

Европейска SCGIS (Third European SCGIS (Society for Conservation GIS) conference 

„Geoinformation technologies to protect the natural and cultural heritage„) 

конференция, проведена в гр. София на 11-12 октомври 2016 г. За членовете на БГД 

участието беше безплатно (при редовна такса – 100 евро, а за студенти и докторанти – 

50 евро).  

 

През 2016 г., БГД участва като съорганизатор в организацията и провеждането на 

Втория географски фестивал, проведен на 16 и 17 април 2016 г. в гр. Казанлък, на 

който участваха географи от цялата страна. Съорганизатори на събитието бяха и 

Българският географски портал - Географ БГ, Община Казанлък, ХГ „Св. св. Кирил и 

Методий“ - Казанлък, НГПИД „Акад. Дечко Узунов” - Казанлък, National Geographic 

България и др. 

 

В периода ноември 2015 г.– ноември 2016 г. Българското географско дружество 
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(БГД) проведе три семинара в 252 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски”:  

 

На 02 декември 2015 г. се проведе открит научен семинар на тема „Малки ледници 

и снежници в планините на Балканския полуостров (изследвания в периода 2008-2015 

г.)”. Лектори бяха доц. д-р Красимир Стоянов (катедра ГЕООС, ЮЗУ „Неофит 

Рилски“) и гл. ас д-р Емил Гачев (катедра ГЕООС, ЮЗУ „Неофит Рилски“). 

 

На 09 март 2016 г. се проведе открит семинар на тема „Първо българско изкачване 

на Манаслу (8163 m)”. Лектор беше алпиниста Боян Петров, покорил осем планински 

върха с височина над 8 хил. метра. 

 

На 02 ноември 2016 г. се проведе среща с доц. д-р Георги Бърдаров – географ и 

писател по повод дебютния му роман „Аз още броя дните“, победител в литературното 

шоу „Ръкописът“, организирано от Българската национална телевизия (БНТ) и 

„Сиела“. 

 

Други дейности: През 2016 г. благодарение на БГД беше ремонтирана надгробната 

плоча на гроба на акад. Анастас Иширков. 

 

През 2017 г., Българското географско дружество планира следните дейности: 

провеждане на Научна конференция/уъркшоп – септември; участие в организацията на 

Географския фестивал (гр. Пазарджик) – април, организиране на семинари, 

възстановяване на списание „Известия на БГД“, формиране на международен 

Консултативен съвет и подготовка на честването на 100 годишнината на БГД. 

 

Доц. д-р Стоян Недков даде думата на присъстващите за изказвания и коментари за 

Отчета на УС на БГД за дейността на Дружеството за периода ноември 2015 г. – 

ноември 2016 г.  

 

Поради липсата на изказвания и коментари председателят на събранието предложи 

за гласуване Отчета на УС на БГД за дейността на Дружеството за периода ноември 

2015 г.– ноември 2016 г.  

 

Гласуване: „за” –33д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

 

Общото събрание реши: Приема отчета на УС за дейността на БГД през 

периода ноември 2015 г.– ноември 2016 г. 

 

По втора точка доц. д-р Стоян Недков представи финансов отчет за дейността на 

Дружеството за периода ноември 2015 г.– ноември 2016 г. 

 

Финансови дейности и краен финансов резултат за 2016 г. на БГД имат 

следното разпределение:   

1. Начално (налично) салдо към 20. 11. 2015 г. – 9,47 лв. (по финансовия отчет на 

Дружеството пред Общото събрание за 2015 г.). 

2. Приходи – 4550 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 г.– 2 720 лв.). 

3. Разходи – 2211, 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. 

4. Финансов резултат (крайно салдо) към 20.11.2016 г. - 2 348,04 лв. 

 

Доц. д-р Стоян Недков даде думата на присъстващите за дискусия по представения 

финансов отчет за дейността на Дружеството за периода ноември 2015 г.– ноември 

2016 г. 

 

ас. д-р Димитър Желев: Какъв е ръста на приходите спрямо миналият финансов 

период? 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Както се вижда от презентацията ръстът на приходите е 

значителен. 

 

Проф. д-р Марияна Николова изрази мнение, че отчетите показват обективно 

резултатите от дейността на Дружеството и затова можем да се поздравим с 

постигнатото. 

 

Проф. д-р Борис Колев също поздрави Дружеството за постигнатите резултати. Той 

попита има ли интерес към Дружеството от други организации със стопанска и 

нестопанска дейност и подържа ли се контакт с географските дружества в другите 

страни? 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Осъществяват се контакти с другите дружества по света, но 

за момента са на неформално ниво. Дейността на Дружеството в страната заема около 

90%. 

 

След приключване на дискусията, доц. д-р Стоян Недков предложи да се гласува 

финансовия отчет за дейността на Дружеството за периода ноември 2015 г. – ноември 

2016 г.  

 

Гласуване:  „за” –33д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

.  

 

Общото събрание реши: Приема финансовият отчет на УС за дейността на 

БГД през периода ноември 2015 г. – ноември 2016 г. 

 

По трета точка  - Обсъждане на номинациите и избор на Консултативен съвет на 

БГД, доц. д-р Стоян Недков даде думата на присъстващите за изказвания и мнения. 

 

Доц. д-р Стоян Недков напомни, че съгласно решение на УС от 24.11.2014 г. към 

Дружеството се създава Консултативен съвет при следните условия и функции.  

 

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;  

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. 

 

През изминалата година са обсъдени подробно номинациите за членове на 

Консултативния съвет на БГД и те са: 

Проф. Ангел Велчев - СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 

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 Българска картографска 

асоциация 

Акад. Тодор Николов – НИГГГ - БАН 

Проф. Цанко Цанков – Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 

Проф. д-р Марияна Николова изказа мнение, че повечето от предложенията за 

членове на Консултативния съвет са известни и дори да не са членове на БГД 

подкрепят Дружеството. 

 

Доц. д-р Стоян Недков допълни, че съставът на Консултативния съвет няма да се 

фиксира с определена бройка и остава отворен и може да се допълва с нови членове, 

които да бъдат предложени за гласуване на следващите събрания на Дружеството. 

    

Доц. д-р Никола Тодоров предложи за член на Консултативния съвет доц. д-р 

Мимоза Контева от СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

Доц. д-р Стоян Недков се съгласи с предложението на доц. д-р Тодоров и му 

отговори, че ако 10 от присъстващите членовете на събранието подкрепят номинацията 

на доц. д-р Контева и тя е съгласна, може да бъде избрана веднага. Ако доц. д-р 

Контева не е информирана за номинацията ѝ, тя ще бъде гласувана на следващото 

събрание на Дружеството. 

 

Доц. д-р Никола Тодоров се съгласи номинацията на доц. д-р Контева да остане за 

гласуване за следващото събрание на Дружеството. 

 

След направените обсъждания доц. д-р Стоян Недков предложи на гласуване 

номинациите  на УС на БГД за членове на Консултативния съвет.  

 

Гласуване: „за” –33д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

 



Общото събрание реши: Общото събрание приема номинациите на УС на БГД 

за членове на Консултативния съвет. 

 

   По четвърта точка - Обсъждане на план за отбелязване на 100 годишнината от  

основаването на БГД и 150 годишнината от рождението на акад. Анастас Иширков. 

 

Доц. д-р Стоян Недков обяви, че се предвиждат различни събития за честването на 

100 годишнината от основаването на БГД и 150 години от рождението на акад. 

Иширков като организирането на Международна географска конференция (конгрес) – 

октомври/ноември 2018 г.; Иширкови дни – април 2018 г. и др. 

  

Доц. д-р Недков сподели, че се надява в организирането и провеждането на двете 

събития да се включат широк кръг от колеги и заинтересовани страни. Той представи и 

план за действие: 1. Формиране на работна група за разработване на концепция и 

съдържание за честванията – декември 2016 г. (по време на ОС); 2. Приемане на 

концепцията и съдържанието за честванията – март 2017 г.; 3. Създаване на 

организационни комитети за отделните събития - април 2017 г. и 4. Обявяване на 

събитията - май – септември 2017 г. 

 

Председателят на Общото събрание даде думата за въпроси и изказвания. 

 

Проф. д-р Борис Колев предложи един или двама души да отговарят за връзка със 

средства за масова информация и за провеждане на пресконференция в БТА. Проф.  

Колев попита дали е запазен домът на акад. Иширков и дали има паметна плоча. 

 

Доц. д-р Стоян Недков отговори, че къщата на акад. Иширков в град Ловеч е 

запазена и има паметна плоча. 

 

Проф. д-р Колев предложи тогава да се поднесат цветя пред паметната му плоча. 

Той отбеляза, че трябва да се обърне към Софийска община, защото името му е 

сгрешено на софийска улица е изписано Атанас.  Проф. Колев каза, че е съгласен с 

плана на работа и предложи да помага при работата и да участва в колектив при 

подготовката на събитията. 

 

Доц. д-р Георги Железов:  относно улица Анастас Иширков е направено проучване 

и се оказало, че има три улици в София на името на акад. Иширков, като и в трите е 

сгрешено името (Атанас) и титлата (професор). Изпратено е писмо до Столична голяма 

община и се чака отговор, но все още няма такъв и се чака гратисен период за 

отговора, ако няма такъв, най-вероятно ще се подновят действията за коригиране на 

грешките 

. 

Доц. д-р Стоян Недков каза, че на писмото най-вероятно няма да се отговори, 

защото е постъпило  в електронната система на Столична община преди една година. 

 



Проф. д-р Борис Колев: трябва да се направи среща със заместник-кмета по 

културата. 

 

Доц. д-р Никола Тодоров: на няколко места в нашата страна има запазени 

регионални центрове, които са БГД в Ямбол, Кюстендил и другаде, но не се сеща, 

които са запазени и функционират и имат живот. Затова има въпрос правени ли са 

опити за влизане в контакт с тях с цел приобщаването им, защото са били като 

спасителен остров на БГД. И било добре да се приобщят тези хора, защото заслужават 

това с дейността си. 

 

Проф. д-р Румен Пенин, добави, че регионален център на БГД има и в гр. Шумен. 

 

Доц. д-р Стоян Недков отговори, че това е изключително важен въпрос още от 

избирането на настоящия Управителния съвет, но за съжаление до сега реални стъпки 

не са направени. Имало е идея покойният проф. д-р Петър Петров, който е познавал 

председателят на БГД дружеството в Кюстендил, за организиране на среща, но такава 

така и не се е състояла. Но във връзка със 100 годишнината на БГД е напълно съгласен, 

че трябва да се направи такава. 

  

Гл. ас. д-р Пламен Патарчанов напомни, че през 2018 г. се навършват 120 години 

от първата лекция на акад. Иширков,  и за това не е лошо да се помисли за едно общо 

мероприятие на Софийския университет с участието на Геолого-географския факултет, 

което институционално ще усили влиянието. Той добави, че не знае доколко е 

възможно това събитие да бъде част от календара на Европейското председателство на 

България, но мисли, че трябва да се направи опит да бъде включено в календара, за да 

се разчита и на финансиране, защото ще бъде доста сериозно. 

 

Доц. д-р Стоян Недков се съгласи с казаното от гл. ас. д-р Пламен Патарчанов. И че 

въпреки, че не е знаел за годишнината от първата лекция на акад. Иширков, тя е много 

добър повод. Това е била идеята на дискусията на събранието да се съберат идеи, които 

да подпомогнат дейността на групата, която да ги систематизира и да се види по какъв 

начин може да се реализират. Личното му мнение е, че това събитие трябва да се 

проведе в Софийския университет, защото БГД е създадено тук.  

Проф. д-р Борис Колев, добави, че в организирането на конференциите трябва да 

бъде включен и Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) – 

БАН. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: първата стъпка по организиране на конференциите ще е 

среща с представители на Геолого-географския факултет и други институции, като 

НИГГГ – БАН. 

 

Проф. д-р Борис Колев: съорганизатори на събитията по случай 150 годишнината от 

рождението на акад. Анастас Иширков да са местните власти от село Професор 

Иширково с цел финансова подкрепа. 



 

Проф. д-р Ангел Велчев: предложи да се организира Географски конгрес с 

международно участие. Той напомни, че последния Географски конгрес е проведен 

през 1989 г., тогава е имало солидна организация и Дружеството е трябвало да отдели 

много пари. През 1992 г. или 1993 г., цялото ръководство на Дружеството е отишло в 

Ловеч и са занесли паметна плоча направена в София и са я поставили, заедно с 

местните власти на родната къща на Анастас Иширков. Проф.  Велчев уточни, че има 

контакт с Кюстендилското географско дружество. То функционира от 7-8 години. И 

досега  е провело 3 конференции посветени на  член-кореспондент Йордан Захариев и 

е издало сборници от тях. Провело е различни срещи с политици в чужбина (Перу) и 

България (акад. Благовест Сендов). Проф. Велчев каза, че ще помогне за среща с 

председателя на Кюстендилското дружество, за да бъдат техните планови съобразени с 

тези на националното Дружество. Ще помогне за връзка с Бодуров от гр. Ямбол, който 

е много активен и е бивш член на Дружеството (той е настоящ член на БГД). Проф. 

Велчев поиска и връзка с филиалите в различните ВУЗ с цел подготовка на Конгресът. 

Проф. Велчев обобщи, че държи на организиране на Географски конгрес и избиране на 

работен и колективен комитет за организирането му, който да подържа връзки с 

дружествата в другите страни. 

 

Проф. д-р Марияна Николова: има прекъсване в паметта ни за дейността на 

Дружеството, затова по повод 100-годишнината на Дружеството, да се възстанови 

историята на Дружеството. За тази цел могат да помогнат проф. Велчев, проф. 

Кираджиев и много други колеги. Може да се направи история на Дружеството или 

поне да се съберат историите (спомените) на хората работили за Дружеството през 

годините. Проф. д-р Николова:  ще е много полезно и интересно и ще остане за хората 

след нас. Проф. д-р Марияна Николова добави, че за развитие на международните 

контакти е необходимо такова събитие като конгрес или международна конференция 

за възстановяване на контактите и за запознаване с цел по-добра комуникация после, 

която да се осъществява онлайн.  

                          

Проф. д-р Борис Колев: да се възстанови лекториката, която е съществувала с 

някаква периодичност.  

 

Доц. д-р Стоян Недков: това се прави до някъде със семинарите. 

 

Доц. д-р Георги Железов: с времето ще се натрупват идеи за честването, сега само 

откриваме дискусията. 

 

Доц. д-р Стоян Недков насочи вниманието на присъстващите за избор на работна 

група.  Доц. д-р Стоян Недков: сега ли е момента да я инициираме такава група, тя ще 

е отворена, сега да се избере ядрото.  

 



Проф. д-р Борис Колев предложи: проф. д-р Ангел Велчев, проф. д-р Марияна 

Николова,  проф. д-р Румен Пенин и доц. д-р Георги Железов, може и други колеги, но 

предлагам тях ако са съгласни. 

 

Доц. Железов: предложи доц. д-р Стоян Недков. 

 

Проф. д-р Марияна Николова: които иска да работи може да се включи. 

 

Доц. д-р Климент Найденов: предложи проф. д-р Стефан Карастоянов, които има 

желание да участва и се извинява, че не може да присъства лично. 

 

Доц. д-р Стоян Недков, целта на групата е да събира идеите на другите членове на 

Дружеството. Ще се помисли за ефективната работа на групата, която да е отворена за 

контакта с другите. 

 

Доц. д-р Стоян Недков, предложи на гласуване създаването на работна група в така 

предложения вариант като ще е отворена за включване на всички, които имат желание 

и възможност да подпомогнат нейната дейност с времеви диапазон до март 2017 г., 

групата да предложи конкретна концепция за събитията и дейностите, по които да се 

работи. 

 

Гласуване: „за” –33 д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

 

Общото събрание реши: създаването на работна група в следния състав: проф. 

д-р Ангел Велчев, проф. д-р Марияна Николова,  проф. д-р Румен Пенин,  проф. д-р 

Стефан Карастоянов, доц. д-р Георги Железов и доц. д-р Стоян Недков, която ще е 

отворена за разширяване с всички желаещи да участват. 

 

Проф. д-р Борис Колев: да има отговорник на споменатите в групата, който да 

събере имейлите на членовете ѝ с цел по-добра работа.  

 

Доц. Стоян Недков пое ангажимента да координира работата на групата. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Тъй като приключихме с всички точки от дневния ред, ми 

позволете да благодаря на присъстващите за тяхното активно участие и предложените 

идеи и да закрия Общото събрание. 

 

 

Председател на Общото събрание:.................................... 

                                                                  (доц. д-р Стоян Недков) 

 

Протоколчик: .................................................... 

                                               (д-р Велимира Асенова) 


