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Abstract
The main aspects concerning the integration of the country to Europe in the field of geodesy have
been presented. Some scientific, organizational and technical aspects and mostly European projects which
were or are in process of realization during the last fifteen years with the active participation of Bulgatria
have been outlined. That specially concerns the European projects EUREF, EUVN, UELN, UNIGRACE INCO COPERNICUS, WEGENER MEDLAS, ECGN, CERGOP, UEGN2002, EUPOS(R) and others. As a
result the territory of the country was integrated to the Europe, respectively to the entire Earth in coordinate,
height, gravity, geodynamic and in other aspects. Undoubtedly it becomes a base and a standing point for the
forthcoming works in the country. That predetermines to a great extent the directions and further activities
within the European collaboration. Here concise data are given about the matter, realization and results from
the individual projects. The importance of the achievements up to now has been underlined and general terms
of reference for our further participation in the mentioned and new projects as well as in the activities of the
country have been outlined.
Резюме
Дават се основните аспекти свързани с интегрирането на страната с Европа в геодезическо
отношение. Излагат се някои научни, организационни и технически аспекти и основно европейски
проекти, които бяха или са в процес на реализиране през последните петнадесет години с активното
участие от българска страна. Това особено се отнася до EUREF, EUVN, UELN, UNIGRACE - INCO
COPERNICUS, WEGENER MEDLAS, ECGN, CERGOP, UEGN2002, EUPOS(R) и др. В резултат на
участието територията на страната беше интегрирана в координатно, височинно, гравиметрично,
геодинамично и други отношения и аспекти с тази на Европа, респективно и с тази на цялата Земя.
Това безспорно става основа и изходно начало за непосредствените по-нататъшни работи вътре в
страната. То предопределя до голяма степен и насоките и по-нататъшни дейности в рамките на
европейското сътрудничество. Тук се дава кратки данни за същността, реализирането и резултатите
от отделните проекти. Изтъква се значението и важността на извършеното до сега и се сочат
генералните насоки на по нататъшното наше участие в тези и нови проекти и дейности в страната.

1.

Общи постановки

Интегрирането на страната в Европейския съюз безспорно засяга особено тясно и проблемите в
областта на геодезията. Наред с политическите, културни, административни аспекти за геодезията са
от значение много също и научните, приложните, организационните и техническите. Процесът
безспорно е многостранен и дълъг и е трудно да се представи пълно. Тук са дадени някои основни
дейности и резултати в това направление, свързани главно с проекти и научно-приложни изяви.
Съвременното развитие на науката и практиката е тясно ориентирано към проектно свързани
изследвания и реализацията им. В това отношение изключение не прави и геодезията и свързаните с
нея области. С пълна сила това важи и за територията на Европа. В процес на реализиране през
последните петнадесет години бяха или сe реализират редица европейски проекти с активното
участие от българска страна. Дадени са кратки данни за същността, реализирането и резултатите от
отделните проекти.
Литературата (публикации, доклади на международни, национални и други форуми), свързана
с третираните проблеми е огромна. В голяма степен тя е посочена в представените в следващото
монографии.
Всичко това е принос и към интегриране на българската в световната геодезия.
2. Референтни системи и мрежи
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Един от фундаменталните проблеми в геодезията са референтните геодезически системи.
Основно те могат да се класифицират на: глобални, континентални (регионални), национални и
локални. При това до голяма степен важи йерархичния принцип при тяхното изграждане.
Глобалната международната земна референтна система (International Terrestrial Reference
System – ITRS, фиг. 1) е конвенционална система, базираща се на Геодезическата референтна система
1980 (Geodetic Reference System 1980 - GRS80) и резултатите от дългобазисна интерферометрия (Very
Long Base Interferometry - VLBI), лазерна локация на Луната ( Lunar Laser Ranging - LLR) и
изкуствени спътници на Земята (Satellite Laser Ranging - SLR), Глобална спътникова система за
определяне на местоположение (Global Positioning Satellite System – GPS) и други видове космически
геодезически измервания. ITRS се реализира чрез координатите и скоростите на множество станции,
разположени по цялата Земя, където се извършват такива измервания. Тези реализации са известни
под общото име Реализация (рамка) на международната референтна система (International Terrestrial
Reference Frame - ITRF) и са продукт от дейността на Международната служба за въртенето на Земята
и за референтните системи (International Earth Rotation and Reference Systems Service - IERS) към
Международната асоциация по геодезия (International Association of Geodesy - IAG) на
Международния съюз по геодезия и геофизика (International Union of Geodesy and Geophysics - IUGG).
По този начин се дефинират геодезически координатни системи, с помощта на които се задава
геометричната рамка на ITRS.

Фиг. 1. ITRS станции определящи ITRF2005
Наред с ITRS, голямо значение има Световната геодезическа система WGS84 (World Geodetic
System 1984). Създадена и поддържана от Националната агенция за геопространствена информация
на САЩ (National Geospatial Intelligence Agency - NGIA), WGS84 се базира на GRS80, а реализацията
й G873 се различава от ITRF94 в рамките на 2 cm.
От континенталните системи (NAREF, SNAREF, EUREF, SIRGAS, AFREF, SCAR) за нас е от
голямо значение Европейската референтна система (European Reference Frame - EUREF). Тя е
създадена на базата и в рамките на ITRS, с цел да се създадат предпоставки за решаване на редица
международни задачи. свързани с:
• въвеждането на единно координатно начало и система от изходни данни;
• трансформирането на данни от координатните системи на отделните страни в единна
европейска система и обратно, както и за други трансформации;
• навигацията по суша, море и въздух;
• числената картография, създаването и поддържането на географски информационни
системи;
• осъществяването на геодинамични проекти;
• въвеждането и поддържането на съвременни системи за кадастър и имотна регистрация,
и др.
Етап от развитието на EUREF е изграждането на EUREF перманентната GPS мрежа (EUREF
Permanent Network – EPN, фиг. 2).
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Фиг. 2. EPN мрежа
Реализирането на EUREF на територията на страната започна в началото на 90 години на
миналия век. В рамките на тясно сътрудничество на институции от Германия и България и
персонално участие бяха проведени две GPS кампании и обработката им на основата на 15 точки. В
резултат на това през 1997 г., с решение на EUREF симпозиума в Анкара България беше включена в
EUREF. През същата година беше пусната в действие и перманентната станция край София, която е
елемент на EPN, а от няколко години е и IGS станция.
Стъпка към унифицирането на височинната основа на европейските страни е изграждането на
Европейската височинна мрежа (European Vertical Network -EUVN). Едноименната GPS кампания,
осъществена през 1997 г. свързва основни точки от мрежата EUREF с мареографни станции (пегели)
на различни морета, векови и възлови нивелачни репери на територията на различни страни. България
участва в мрежата с три точки.
По-нататъшно развитие се явява обединената европейска нивелачна мрежа (United European
Levelling Network - UELN). С тази мрежа се цели по-нататъшно унифициране на височинните системи
в Европейския регион и интегриране на прецизните им нивелачни мрежи. България е 26-тата
европейска страна, която се присъедини към Обединената европейска нивелачна мрежа. Дейностите
по свързването (подготовка на данните и изравнение) на Държавната нивелачна мрежа I клас на
страната с UELN бяха извършени с българско участие във Федералната служба по картография и
геодезия, Германия (BKG) през 2003 г.
От особено значение се явява и изходната гравиметрична основа и система за Европа. За
страните от Централна и Източна Европа това е Унификацията на гравиметричните им системи чрез
проекта UNIGRACE (Unification of the Gravity Systems of the Countries from Central and Eastern
Europe) от програма COPERNICUS на Европейската комисия. В рамките на този проект (3 абсолютни
станции) и впоследствие по проект по МОН и проекта CERGOP (6 станции, вж. 3) у нас бе изградена
Национална абсолютна гравиметрична система на основата на мрежа от осем абсолютни
гравиметрични станции, на които бяха извършени неколкократни абсолютни измервания.
Извършените гравиметрични връзки с Еталонната и основната гравиметрична мрежа на страната са
основа за цялостното й привеждане към новата система. Освен това тя е предпоставка и елемент за
изграждане на Обединената европейска гравиметрична мрежа (UEGN2002 ).
EUREF получава по-нататъшно развитие в рамките на Европейската комбинирана геодезическа
мрежа (European Combined Geodetic Network – ECGN). Проектът ECGN е свързан с много други
действащи международни геодезически проекти и той ще бъде много полезен за тях. ECGN се
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разглежда като европейски принос в интегрираната глобална геодезическа система за наблюдение
(Integrated Global Geodetic Observing System - IGGOS). Освен това ECGN ще се изгражда като
независим компонент. Главната задача на проекта се състои в свързване на височинната компонента и
определянето на ускорението на силата на тежестта. При конкретното разработването на проекта у
нас - брой и местоположение на ECGN точките се имаха пред вид изискванията, дефинирани от
работната група по проекта ECGN, а така също изискванията към перманентните GNSS и
абсолютните станции и височинното определяне. На този етап България участва с 3 станции.
Широкото приложение на Глобалните навигационни спътникови системи (Global Navigation
Satellite Systems - GNSS) е безспорен факт и необходимостта от тях и от многостранното им и
мултифункционално приложение все повече нараства. Ефективността им в цивилния живот вече е
доказана и в ежедневната практика. Това обстоятелство принуди учени и политици да потърсят нови
решения, които доведоха до развитието на съществуващите и изграждане на нови, най-често
континентални, регионални или национални спътникови навигационни системи (EGNOS, GALILEO,
WAAS, MSAS, QZSS, GAGAN, SAPOS, EUPOS и др). България участва с една точка в EGNOS
разположена в района на летище София – страдата на Ръководство движение. Всъшност това е една
от двете EGNOS точки, разположени на територията ня бившите страни от социиалистическия лагер
(другата е в Полшя).
Като естествено продължение на дейностите по EUREF и приложението й у нас се явява
Европейската система за определяне на положение - European Position Determination System - EUPOS®
- която е съвременно развитие на концепцията за изграждането на мрежи от активни станции.
Извършените дейности, изследвания, анализи и обобщения, свързани с EUREF и нейните
развития и приложение у нас до голяма степен са подробно представени в издадената от
Академичното издателство “Марин Дринов” на БАН през 2006 година монография “Европейската
референтна система в България”, 195 стр. (фиг. 4).

Фиг. 3. EUREF монография
Монография има следните раздели: Общи постановки и предпоставки (стр.15 –31), Геоложки
и сеизмотектонски условия на територията на България (стр. 33 – 42), Изграждане на EUREF мрежата в България (стр. 43 –69), Единна европейска височинна система (стр.70 –81), Европейска
комбинирана геодезическа мрежа (стр. 84 – 87), Приложение на EUREF в България (стр. 89 – 172),
Обобщение на резултатите от други дейности, свързани с EUREF, както и с въвеждането и в
съседни страни (стр. 175 –181), Изводи и заключение (стр.183 – 185). Литературата (стр.186 – 189)
включва общо 64 заглавия на български, английски и немски език. Приложено (стр. 190 – 195) е и
резюме на английски език
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3. Геодинамични изследвания
На територията на Европа интегрирано с вече отбелязаните проекти, заедно с такива, които са
елемент на глобалните геодинамични изследвания се извършват и такива с регионален обхват.
Интересни в това отношение са WEGENER MEDLAS – обхващащ района на Средиземноморието,
проекти в рамките на Централно-европейската инициатива (CEI), проекти по програмите на
Европейската комисия и други.
Централноевропейският регионален геодинамичен проект (Central European Regional
Geоdynamics Project - CERGOP) по 5-та Рамкова програма на ЕК, чиято цел е обединено изследване,
анализиране и интерпретиране на геодинамиката на централна и източна Европа се състои от две
фази – CERGOP 1 и CERGOP 2. CERGOP 1 стартира през 1994 г. и продължава до 2003. Втората фаза
- CERGOP 2 стартира на 01.04.2003 и продължи до 31.07.2006.
За първи път България участва в проекта с проведената GPS кампания CEGRN’96.
Втората фаза на проекта – CERGOP 2 включва вече 14 страни от централна и източна Европа
стартира. Тя е ориентирана основно към мониторинга на движенията на земната кора в централната
част на Европа, обхващаща област 15% от континента и има за цел да се определят скоростите на
определени точки в сеизмично активни области. Изследването на скоростите (ускоренията) води до
описание на предполагаемите вътрешни сили и на пренасянето на енергии, водещи до земетресения.
Тъй като тези движения са много бавни, за да бъдат получени представителни резултати за период
например от една декада, точността на определяне на координатите трябва да е на милиметрово ниво.
Участието на България се изразява основно в изпълнението на общите дейности по проекта,
дейности свързани с изпълнението на работите от пакет WP10 , WP10.7 – Геодинамика на
Балканския полуостров и дейностите по някои други пакети. Като резултат от цялостната дейност на
българската страна по проекта се явява излязлата в края на 2006 година монография “Geodynamics of
the Balkan Peninsula”, състояща се от 648 страници (фиг. 4 ).

Фиг. 4. Монография “Геодинамика на Балканския полуостров”
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Монографията “Геодинамика на Балканския полуостров” е резултат на изследванията,
извършени от Работната група по геодинамика на Балканския полуостров - WP10.7 в рамките на
Централноевропейския регионален геодинамичен проект - CERGOP-2. Включени са също и някои
други изследвания, които допълват геодинамичната картина на Балканския полуостров (БП). От
извършените изследвания и анализи се потвърждава недвусмислено, че зоната на БП е разположена в
активен геодинамичен район, съседен и взаимодействащ с други зони, които са дори с по-висока
геодинамична активност. Без съмнение БП показва ясно изразена и активна геодинамика в сравнение
с други райони, обект на изследване в проекта CERGOP-2. Това определя и специалното място на
монографията по отношение на другите такива, представени в рамките на проекта.
Монографията е структурирана по такъв начин, че да даде ясна представа за положението и
специфичните особености на БП на фона на цялостната геодинамична картина на Земята и на
региона, в който той е разположен, както и да даде информация за извършените изследвания в този
аспект. Този труд представя също различни геодинамични аспекти на извършените работи и
изследвания от отделните страни, оценки и съответни обобщени заключения, като представя
възможно най-надеждно съвременно описание на геодинамичните явления, проявени на БП и тяхната
интерпретация.
Резултатите от изследванията в значителна степен се основават на инструменталните
изследвания и по-специално на тези, свързани с GNSS.
Монографията е ориентирана към широк кръг от специалисти от науките за Земята, защитата
от природни бедствия – по-специално земетресения, мониторинг и опазване на околната среда,
планирането и урбанизацията и много други.
4. Организационни и научно-технически връзки и дейности.
Наред с изложените вече аспекти на коопериране и научно и техническо сътрудничество,
интегрирането се развива и на базата на геодезическите съюзи и служби. Съюзът на геодезистите и
земеустроителите в България (СГЗБ) е активен член на Европейския комитета по геодезия (CLGE) и
Европейската група на геодезистите (EGoS). В тях редовно СГЗБ плаща съответен членски внос, а
двете организации са активни съорганизатори на ежегодните международни симпозиуми,
“Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с
нея области”, организирани от СГЗБ. Годишни заседания на тези организации са организирани и
провеждани у нас от Съюза.
Като член на Федерацията на научнотехническите съюзи в България (ФНТС), СГЗБ участва
активно и по тази линия в интегрирането ни с Европа. Пример в това отношение е придобиването на
титлата - Евроинженер, придобиването на Европейската квалификация за компютърни умения
(ECDL-European Computer Driving Licence) и др. Заедно с това СГЗБ чрез ФНТС е интегриран и в
дейността на международната федерации на инженерните организации (FEANI).
В рамките на дейностите на Асоциацията на геодезическите служби на Европа
(Еurogeographics, преди CERCO), на която България е член от няколко години и плаща членски внос
също се развива определена дейност. Например с помощта на Еurogeographics в рамките на EUREF
нивелацията на България беше интегрирана с Обединената нивелачна мрежа на Европа.
Важно събитие в началото на 2007 г. беше провеждането на INTERGEO EAST – научен форум
– национална и международна конференции, съчетан с мащабно изложение в Експо центъра –
София, проведен съвместно със Съюза на германските геодезисти (фиг. 5.).
С влизането на България в ЕС се засили интересът на редица чуждестранни фирми, особено от
Европа към територията на нашата страна. Много от тях се кооперират с наши фирми или привличат
наши специалисти геодезисти за извършване на геодезически дейности на територията на страната.
Кооперирането безспорна върви и в рамките на изпълнението на проекта на |Световната банка за
Кадастъра на България.
Безспорно трябва да се отбележи и интегрирането в системата на образованието. В това
отношение може да се спомене напр. Немскоезичното обучение
в УАСГ резултат на
сътрудничеството между УАСГ и Виенския Университет, Австрия.
От особено значение е кооперирането на страната в рамките на НАТО и в много други насоки.
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Фиг. 5. Интергео изток, София 2007 г. (фото Попов)
5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на активното, целенасочено, своевременно и ефективно участие от българска
страна, територията на страната беше интегрирана в координатно, височинно, гравиметрично,
геодинамично и други отношения и аспекти с тази на Европа, респективно и с тази на цялата Земя.
Това безспорно става основа и изходно начало за непосредствените по-нататъшни работи вътре в
страната. То предопределя до голяма степен и насоките и по-нататъшни дейности в рамките на
европейското сътрудничество и научното сътрудничество в изложените насоки.
При изпълнението на проектите участие са взети редица институции от чужбина и у нас, както
и персонално участие на много специалисти. Много от тях са споменати в двете монографии. Всички
допринесли за реализирането на проектите заслужават съответната благодарност. Не включването им
като автори в настоящата статия, съвсем не омаловажава тяхната дейност.
Заедно с това връзките на българските и европейските геодезисти непрекъснато се разширяват
и задълбочават преди всичко на базата на научното и техническото коопериране и сътрудничество
между институции организации и личности. Безспорно това е от много голям взаимен интерес.
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