
 
Българско кристалографско дружество 

Първа година на функциониране 

 Национален кристалографски симпозиум 

 

 Инициативата за учредяване на Българско кристалографско дружество се  

започна по време на I Национален кристалографски симпозиум проведен на 22 и 23 

октомври 2009 г. в Националния музей „Земята и хората”. 

 Той бе организиран от Националния кристалографски комитет със 

съдействието на ЦЛМК, ИОНХ, ИФТТ – БАН и СУ”Кл.Охридски” и любезното 

спонсорство на фирмите BRUKER, PANalytical, TEAM и Labexpert. В работата на 

симпозиума взеха участие 98 души, от които 68 с доклади и постери. 

 Заслужава да се отбележи и участието на 9 представители от индустрията.  

 В рамките на симпозиума се проведе организационната среща за учредяване на 

Българско кристалографско дружество. Присъстваха 31 колеги.  

 На срещата бяха взети следните решения: 

1. Да се създаде Българско кристалографско дружество, като Организационният 

комитет (ОК) на симпозиума да организира учредително събрание на което да предстви 

проект за устав и  информация за процедурата по регистрация на дружеството . 

2. Към ОК да бъдат включени още 3-ма души, един от Пловдивския Университет, един 

от ХТМУ и един от МГУ. 

3. Кристалографски симпозиум да се провежда ежегодно, като още през следващата 

година се осигурят условия за по-широко международно участие.  

 

Учредителното събрание на  

Българско Кристалогрфско Дружество 

 проведено на 27.02.2010г. 

 На 27.02.2010г.(събота), в гр. София (в залата на ИМК-БАН) се проведе 

Учредителното Общо събрание на Българско Кристалографско Дружество. 

Присъстваха 47 колеги от страната, записани в съотвтен Регистрационен списък.  

Допълнително,  като гост на събранието присъства и адвокат Орлин Конов, САК. 

Съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, събранието бе обявено за открито. 

За по-голяма експедитивност за председател на събранието беше избран адв. Орлин 

Конов, а за секретар-протоколчик г-жа Цвета Станимирова.  

Събранието да протече при следния дневен ред: 

1. Приемане на решение за учредяване на Българско Кристалографско Дружество. 

2. Обсъждане и приемане на Устава на  Българско Кристалографско Дружество; 

3. Определяне на размера и начина за плащане на годишния членски внос и 

встъпителната вноска; 

4. Избор на Управителен съвет и Председател на  Дружеството.  

5. Набелязване на краткосрочни цели и програма за годината. 

 

Учредителното събрание  

РЕШЕНИЯ: 

I. По точка първа от дневния ред: 

Учредява се Българско Кристалографско Дружество, съгласно целите, задачите и 

организационните принципи залегнали в Устава му. 

II.  По втора точка от дневния ред: 

Приема се Устава на Българското Кристалографско Дружество, във вида  приложен 

към настоящия протокол. 

III. По трета точка от дневния ред: 

/


 Размерът на годишния членски внос да бъде 20 (двадесет) лева за работещи и 10 

(десет) лева за неработещи (студенти, пенсионери и т.н.).  

 Членския внос да се заплаща веднъж годишно, на лице определено от 

Управителния съвет или по банков път – по сметките на  дружеството, като при 

плащане в брой се издава приходен касов ордер.  

 Да не се правят встъпителни вноски от настоящите и бъдещи членове на 

дружеството. 

IV.  По точка четвърта от дневния ред: 

В съответствие с разпоредбите на Устава на  Дружеството бе решено първия 

Управителен съвет да се състои от 7 (седем).  След проведено тайно гласуване бе 

избран Управителен съвет, в следния състав: 

1. Огнян Евтимов Петров - председател 

2. Росица Петрова Николова 

3. Даниела Георгиева Ковачева 

4. Владислав Владимиров Костов 

5. Тони Георгиев Спасов 

6. Томас Нубар Керестеджиян 

7. Ирена Кирилова Михайлова 

 

V. По пета точка от дневния ред: 

Беше решено Управителния съвет да организира създаването на интернет сайт на 

Дружеството, на които да се поставя информация за дейността, взетите решения и 

друга информация за членовете. 

Управителният съвет бе упълномощен да организира от името на Дружеството 2-ри 

Национален Симпозиум по Кристалография, в гр. София.  

Управителният съвет бе упълномощен да проучи условията за учредяване членството 

на Българското кристалографско дружество в Международния кристалографски съюз 

(International Union of Crystallography – IUCr). 

 

VI. По точка шеста  от дневния ред: 

1. Бяха приети от Общото събрание предложените от Организационния комитет 

„Правила за отношения със спонсорите”. Общото събрание упълномощи Управителния 

съвет да изготви „Правилник за дейността на дружеството”,  

2. Събранието упълномощи Управителния съвет да организира внасянето на 

документите за регистрация в съда и другите институции, посочени в закона. 

Резултати 

от изпълнение на решенията на Учредителното събрание 

 1. Българското Кристалографско Дружество беше регистрирано като сдружение 

на 19.04.2010 (вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – 

Решение №1 на Софийски градски съд). 

 2. Издаден е идентификационен код на сдружение БКД от М-во на Прводъдието 

– Агенция по вписванията (03.05.2010) 

 3. Издадено е удостоверение за вписване на сдружениое БКД в централния 

регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на обществено полезна дейност (15.06.2010). 

 4. Открита е сметка на БКД в банка Райфайзенбанк (16.06.2010). 

 5. БКД вече разполага с печат, фактурник и всички необходими документи за 

осъществяване на своята дейност. 

 

Членство в БКД 

до момента са регистрирани около 30 членове на БКД 

Решения  

от заседания на Управителния съвет  

на Българското кристалографско дружество 

Заседание №1 



ПРОТОКОЛ №1 

от Заседание на Управителния съвет  

на Бългаско Кристалографско Дружество,  проведено на 27.02.2010г. 

Дневен ред 

1. Избор на Заместник-председател на Управителния съвет; 

 За Заместник-председател  на Управителния съвет беше единодушно избрана 

г-жа Росица Петрова Николова 

2. Приемане на Правилник за дейността на дружеството; 

Беше приет Правилник за дейността на Българско Кристалографско 

Дружество 

3. Набелязване на текущи задачи на дружеството;  

Бе решено да се пристъпи към организационно изграждане на Дружеството. За 

целта бяха обсъдени поставените от Учредителното Общо събрание задачи и 

цели 

 

Заседание №2 

П Р О Т О К О Л  № 2 

От заседание на Управителния съвет  

на Българско Кристалографско Дружество, 

проведено на 21.05.2010 от 14.00 ч.,  

Дневен ред 

1. Отчет на Владислав Костов за осъществените стъпки за регистрацията на БКД. 

2. Обсъждане на финансово-юридически въпроси на БКД. 

3. Членство на БКД в Европейската Кристалографска Асоциация и Международния 

Кристалографски Съюз. 

4. Информация за организацията на II
-ри

 Национален Кристалографски Симпозиум. 

По т. 1 от дневния ред Владислав Костов запозна присъстващите с осъществените 

стъпки за регистрация на БКД.  

По т. 2. от дневния ред Владислав Костов представи информация за финансовото 

състояние на БКД за момента 

Приходите включват:  

 Приходи от I
-ви

 Национален Кристалографски Симпозиум 

Общо: 4661.44 лв. 

От тях 1250 EUR (с левова равностойност 2444.79 лв.) 

 Приходи от членски внос за 2010 г.  – 550.00 лв. от 23 члена на БКД (към 

момента) 

Всичко: 5091.44 лв. (1250 EUR + 2766.65 лв.) 

  Разходи 

 Разходи по сметката на ЦЛМК  

Разходи за I
-ви

 Национален Кристалографски Симпозиум – 2116.01 лв.  

Разходи за регистрацията на БКД – 196.23 лв. 

Общо: 2312.24 лв. 

 Разходи от членски внос за  регистрацията на БКД – 162.28 лв. 

Всичко:2474.52 лв. 

Салдо към 21.05.2010 г.   

1250 EUR 

292.13 лв. 

Беше изразено становището, че основната част от събраните средства е 

необходимо да се запази за таксата за членуване в Международния Кристалографски 

Съюз. Беше прието да се открие валутна депозитна сметка в Райфайзен Банк.  

 

По т. 3.  

Изясни се въпроса, че членството в Международния Кристалографски Съюз 

(International Union of Crystallography – IUCr) гарантира участие в Европейската 



Кристалографска Асоциация, за което се заплаща минимална сума за всеки член на 

БКД.  

 Прието бе решение да се подкрепи участието на Росица Николова в XXII 

General Assembly and Congress of the International Union of 
Crystallography (IUCr), в Мадрид през 2011 г. Предвижда се на този 
форум официално да бъде заявено желанието за членство на БКД в 
Международния Кристалографски Съюз. 

 Реши се да бъдат заплатени таксите за 2009 и 2010 за Европейската 

Кристалографска Асоциация. Необходимите средства са 100 евро, съгласно 

писмо на д-р Кузел, ECA treasurer. 
По т. 4  

Общото събрание е упълномощило Управителния съвет за организирането на II
-

ри
 Национален Кристалографски Симпозиум с международно участие. Има инициатива 

за организирането на II
-ри

 Национален Кристалографски Симпозиум от страна на 

представители на Химическия факултет на Софийския Университет. 

УС реши да се проведе II
-ри

 Национален Кристалографски Симпозиум в 

Нациоаналния музей „Земята и хората” на 21, 22 и 23 октомври 2010 г.  

 

Заседание №3 

П Р О Т О К О Л  № 3 

От заседание на Управителния съвет 

на Българско Кристалографско Дружество, 

проведено на 17.09.2010 

 

Дневен Ред 

1. Обсъждане на финансови въпроси на БКД 

 Владислав Костов даде информация за движението по сметката на БКД. Отворена 

е сметка в Райфайзен Банк с титуляри председателя и заместник председателя на 

дружеството. 

2. Информация за организацията на ІІ
ри  

Национален Кристалографски Симпозиум 

 Галина Генчева информира за организацията на симпозиума до момента. 

 Обсъдиха се евентуални допълнителни спонсори 

 Обсъди се времевата схема на програмата 

3. Обсъждане на отчета на УС, който трябва да представим пред членовете на ОС 

дружеството по време на ІІ
ри  

Национален Кристалографски Симпозиум 

Приети бяха точките по които председателя на дружеството да даде отчет а именно: 

 - информация за осъществените стъпки по регистрация на Българско 

кристалографска дружество; 

 - информация по условията на членство, членски внос, спонсорство и 

регситрирани членове на БКД; 

 - информация за провеждането на Втори национален кристалографски 

симпозиум; 

 - решения за провеждането н а Трети национален кристалографски симпозиум; 

 - необходими стъпки за възстановяване на членството на България в 

Международния кристалографски съюз; 

 - финансов отчет. 

 

Актуални новини  

от взаимодействието 

на Международно кристалографско общество 

с Българско кристалографско дружество 

IUCr Newsletter 



Dear Dr Petrov, 

The Newsletter of the International Union of Crystallography (IUCr) publishes feature 

articles, meeting announcements and reports, information on research and other items of 

interest to crystallographers.  

Recently a special Issue highlighting “Crystallography in South-East Europe” has been 

proposed. It would be devoted to the crystallographic research in the eleven IUCr member 

countries from South-East Europe. As you are an eminent authority in this field we would like 

to invite you to write an article on the crystallography in your country. Dr Pance Naumov 

(Coordinator on the Special Issue) will be coordinating the overall article and I believe that he 

has already approached you about this.  

Yours sincerely 

Judith L. Flippen-Anderson 

William L. Duax  

Editors, IUCr Newsletter 

patti@hwi.buffalo.edu 

Dear Contributors, 

This is a reminder for the submission deadline of your contributions to the Special Issue of 

the IUCr Newsletter, “Crystallography in South-East Europe”.   

The special issue will include contributions from 11 countries which agreed to participate.  

For a representative sample, you are welcomed to have a look at the South-American issue: 

http://iucr.hwi.buffalo.edu//IUCr-News/11_3/IUCr_11-3.pdf 

Pance Naumov 

Membership in IUCr 

Dear Professor Petrov  

I am sorry for the delay in replying to your message about the World Database of 

Crystallographers. I am delighted to hear about the formation of the Bulgarian 

Crystallographic Society and to learn that Bulgaria is interested in applying for membership 

of the International Union of Crystallography.  

You will see that applications for membership of the IUCr from the Regional Committee of 

Crystallographers from Algeria, Latvia, Morocco, Tunisia, Turkey and Ukraine (Category I) 

and the Regional Committee of Crystallographers from Bangladesh, Malaysia, Singapore, 

Thailand and Vietnam (Category I) were approved in Osaka. 

The membership of the National Committee has to be reported to and accepted by the 

Executive Committee and then the General Assembly of the IUCr.  

The next General Assembly will be held in Madrid, Spain, August 2011.  

On the question of finance - For example, the present level of Category I, with one unit 

contribution, is CHF 1,000 per annum.  

Please let me know if you need further information. 

Best wishes 

Mike Dacombe  

Executive Secretary 

IUCr 



Annual Meetings, 

On Wed, 21 Jul 2010 16:36:41 +0900 "Pance Naumov" wrote: 

 Dear Ognyan,  

  I am truly very happy to hear that so much is going on with the crystallography in 

Bulgaria. Especially, the annual meetings are very important, but also the registration of your 

crystallographic society is a big step forward.  

With very best regards, 

 Pance 

 

ECA support of younger crystallographers 

 ECA is pleased to support the activities of the younger generation of 

crystallographers. After a preparation period of about two years the application for 

establishing a General Interest Group for Young Crystallographers (GIG-YC) within ECA 

region has arrived to the Association.  

........... 

Dr. Petra Bombicz 

ECA Secretary 

 

Application for ECA membership 

 

Писмо от Dr. Petra Bombicz (ECA Secretary) 

 

Относно заявление за членство от „the Society of Chemists and Technologists of 

Macedonia, Division of Crystallography” в ECA 

 

Молбата към нас е да обсъдиме и подкрепиме чрез гласуване колегите от Република 

Македония 

 

Огнян Петров 


