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I. Отчет за дейността на Дружеството за 

периода ноември 2014 – октомври 2015 г. 

1.  Административна дейност 

 

2.  Организационна дейност 

 

3.  Организация и провеждане на   

     събития 

 

4.  Международна дейност 

 

 



Административна дейност 
•   Съдебна регистрация на новия УС – получена на  

         11.02.2015 г. с решение номер 2 на Софийски градски съд 
         по Ф.Д. №389/2014. 
  

•    Регистрационно удостоверение от Агенция по  
      вписванията с Булстат номер 
 
•    Регистрация в централен регистър – за  

       организации извършващи общественополезна дейност 
 

•    Подадена данъчна декларация за 2014  
 
•    Подадена декларация за дейността на  
       дружеството в МП 
 
•    Документация на дружеството - Книга за  
     протоколите от заседанията на УС, Книга на  
     членовете, заявления за членство и др. 
 



Организационна дейност 

•   Набиране на членове  - 98 редовни  

         членове  към 20.11.2015 
  

•    Изработени са сертификати за  
      членство 
 
•   Секретариат на дружеството 
 
 

•    Ежемесечни заседания на  
      управителния съвет 
 
•    Редовна комуникация с членовете –  
      e-mail, website, facebook   
 



Организационна дейност 

Издаване бюлетин на дружеството 



Организационна дейност 
Уебсайт на Дружеството 



Съорганизатор на  

INTERNATIONAL CONFERENCE 
SUSTAINABLE MOUNTAIN REGIONS: MAKE THEM WORK 
BOROVETS, BULGARIA 
14-16 May 2015 

  

Организация и провеждане на събития 



Семинари 

ДОБИВЪТ НА ШИСТОВ ГАЗ И ОКОЛНАТА СРЕДА: КАКВО 
ЗНЕМ И КАКВО НЕ ЗНАЕМ  на 21 Април, 2015г лектор проф. Чад 
Стадън, Университет на Югозападна Англия, Бристол. 
 
 

Организация и провеждане на събития 



Семинари 

 
Biodiversity protection of the forest ecosystems on the base 
of representstive geo-ecosystems, лектор д-р Зита Изаковичова 
директор на Института по ландшафтна екология към словашката 
академия на науките,. 
 
 

Организация и провеждане на събития 



Семинари 

Светът и всичко около него – лектор известният български 
пътешественик и журналист Симеон Идакиев.  

Организация и провеждане на събития 



По случай 22 април, денят на Земята, членовете на управителния 
съвет на БГД, доц.д-р Климент Найденов и д-р Димитър Атанасов, 
заедно със студенти от ГГФ при СУ, засяха първата географска 
плодова градина в двора на стационара в гр. Земен. В него се 
провеждат теренни изследвания и учебни практики на студентите 
от няколко факултета при СУ. 
 

Организация и провеждане на събития 



На 25 и 26 април в Ямбол  се проведе географски фестивал по 
инициатива на МГ„Атанас Радев”, клуб „Млад географ”, Асоциация 
на професионалните географи - клон Ямбол, Българско 
географско дружество, ШУ „Епископ К.Преславски”, Български 
географски портал „Географ БГ”.  

Организация и провеждане на събития 



Международна дейност 

От 2015 г. БГД е редовен член на EUROGEO 



Международна дейност 
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II. Финансов отчет 
2014 г.   
А. Приходи  
1. Членски внос - 1120 лв.; 
2. Дарения  - 320 лв.;  
Общо приходи: 1440 лв. + 11 книги 
 
Б. Разходи   
1. Разходи по регистрация на БГД  - 329, 39 лв.  
2. Разходи по поддръжка на банкова сметка  - 251, 59 лв.  
Общо разходи: 580, 98 лв. 
 
В. Салдо - 859, 02 лв.  



II. Финансов отчет 
1. 01. - 20. 11. 2015 г. 
А. Приходи   
1. Членски внос - 360 лв.;  
Общо приходи: 360 лв.  
 
Б. Разходи  -  
1. Разходи по издаване на сертификати  - 94, 14 лв.  
2. Изготвяне на официални документи на БГД - 200 лв. 
3. Създаване на официален уебсайт на БГД  - 700 лв.  
4. Платена такса членство на БГД в EUROGEO - 215, 45 лв.  

 
Общо разходи: 1209, 55 лв.  
 
В. Салдо -  (- 849, 55) лв.  
 
Краен финансов резултат на БГД към 20.11. 2015 г.  - 9, 47 лв.  

(Към 06.11.2014) 
 

Дължими суми за членски внос за 2015 г. - 790 лв  
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III. Обсъждане на предложение за 

формиране на консултативен съвет 

Съгласно решение на УС от 24.11.2014 г. към Дружеството се 
създава Консултативен съвет. В Консултативния съвет се 
избират редовни членове на Дружеството със съществени 
заслуги към БГД. Формирането на Консултативния съвет се 
извършва при следните правила: 
  
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 подписали декларация-образец,  
    че са съгласни да участват в работата на Консултативния  
    съвет. 



Общо събрание 

Дневен ред 

1. Отчет за дейността на Дружеството за периода 
ноември 2014 – октомври 2015 г. 

 

2.   Финансов отчет  

 

3.    Обсъждане на предложение за формиране на 
консултативен съвет 

 

4.    Обсъждане на предложения за промени в чл. 7 на 
устава на БГД 

 

5.    Обсъждане на предложения за основаване на музей 
на географията и събиране на средства за 
реставриране на първата топографска карта в 
страната  



Обсъждане на предложения за промени в 
чл. 7 на устава на БГД 

Допълнение в устава на БГД.  

Целта на тази точка ще е насочена към провеждане на дискусия 
за добавяне на нов член в правилника, в който ще бъде 
упоменато, че БГД може да се "сдружава" и работи по общи 
проекти със сходни организации популяризиращи 
Географската наука.  
Например: Български Географски Портал - ГЕОГРАФ БГ, 
Асоциацията на професионалните географи и регионалисти 
и др.  

Добавяне на член в раздела за стопанската дейност на БГД, 
който да гласи, че БГД може да организира екскурзии в 
страната и чужбина, с определени такси. Това би 
допринесло за приходите на дружеството и по този начин 
ще може да се извършват по-мащабни инициативи. 

 



Обсъждане на предложения за промени в 
чл. 7 на устава на БГД 

Чл.7. (1) За осъществяване на определените в Устава цели и 
средства Сдружението може да извършва допълнителна 
стопанска дейност - свързана с предмета на основната дейност, 
която не е забранена от закона, като използва прихода за 
постигане на определените в Устава цели. 

(2) Предмет на свързана стопанска дейност по горната алинея 
са: 

1. предоставяне на консултации, извършване на изследвания и 
анализи, подпомагащи постигането на целите на Сдружението; 

2. изработване и разпространение на информационни 
материали, както и на литература по теми свързани с целите и 
дейността на сдружението и спомагащи постигането на 
неговите цели; 

3. организиране на обучения, курсове, семинари и други 
подобни форуми, подпомагащи постигане целите на Българско 
географско дружество. 

(3) Сдружението не може да разпределя печалба. 
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Обсъждане на предложения за … 

Основаване на музей на Географията.  
Може да се проведе дискусия по тази тема. Ако повечето от 
членовете са съгласни да се работи в тази насока - предлагам 
да се сформира работна група, която да работи за намирането 
на сграда и различни географски експонати: уреди за 
измерване, карти, ръкописи, важни документи и т. н. 

 

  
Събиране на средства за реставриране на първата топографска 
карта в България. Тази в кабинет 261-Б, Ректорат на СУ, ГГФ.  

 



Общо събрание  

21.11.2015 

 


