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I. ВЪВЕДЕНИЕ
В настоящият отчет е представена обобщена информация за дейността
Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) за периода
30.11.2016г. до 30.11.2017г. Отчетът е подготвен от Председателя и Секретаря
СГЗБ с цел представяне пред Управителния съвет на Съюза на резултатите
дейностите по изпълнение на приетия план за 2017г.

на
от
на
от

II. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ
През отчетният период са изпълнени редица организационни дейности от СГЗБ,
които са описани по-долу в хронологичния им ред:
1. Общо събрание (XI конгрес) на СГЗБ
С решение на УС на СГЗБ, прието на заседание на 01.12.2016г. Общото
събрание (XI конгрес) се проведе на 27.04.2017г. (вторник) от 10.00 часа в зала № 3 на
Дома на науката и техниката в гр. София. Председателят на Съюза д-р инж. Иван
Калчев откри ХІ-ия конгрес.
Официални гости на конгреса на СГЗБ бяха проф. дтн инж. Иван Георгиев – Зам.
Директор на НИГГГ към БАН; инж. Милен Димиев – от КИГ и АГФ; инж. Николай
Главинчев - от КИГ; полк. Петър Данчев – от ВГС на БА; г-н Марин Антонов – от ФНТС:

Тържествено слово по случай 95-та годишнина от основаването на Съюза изнесе
доц. Венета Коцева.
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Съгласно действащият устав на СГЗБ заседанието на Общото събрание протече
с избор на председател и зам. председател на Конгреса, протоколчици на заседанието
и гласуване на предварително обявения дневен ред. За деловата работа на Общото
събрание бяха избрани съставите на мандатна комисия, на комисия по насоките за
дейността на Съюза за следващия мандат, на комисия по изменение на Устава на
Съюза и на комисия за избор на нови органи на Съюза (УС и Председател).
Председателят на СГЗБ представи акцентите в предварително публикувания
отчет за дейността на СГЗБ за периода 2014-2016г. Делегатите бяха накратко запознати
с организационната дейност и състояние на Съюза, с научно-техническа дейност,
международна дейност, с издателска дейност, с професионална защита и
квалификация и с финансово състояние на организацията. В заключение на доклада др Калчев оцени работата на Съюза като обществено-полезна, целенасочена, успешна и
резултатна.
От представения доклад на ЦКК стана ясно, че не са констатирани нарушения на
Устава и финансовата дисциплина и за трите години финансовата политика на Съюза е
изключително точна и балансирана.
Беше представен за коментари и приемане предложението за бюджета на СГЗБ
за предстоящия период. Бюджета беше подложен на гласуване и одобрен.
От мандатната комисия бе оповестено, че са регистрирани 79 делегати на ОС,
присъстват 54, което прави събранието легитимно и може да взема решения.
От Комисията по насоките за дейността бе представен документ „Основни насоки
за бъдещата дейност на СГЗБ“. Те включваха история, визия и основни цели на
организацията. Откроена бе мисията й - да обединява и защитава професионалните
интересите и да поддържа активна гражданска позиция, да участва при формиране на
експертни становища, да увеличи броя на членовете и да привлече млади членове ученици и студенти.
Проведено беше обсъждане на материалите по представените отчетен доклад за
дейността, доклада на ЦКК и Основните насоки за бъдещата дейност. След гласуване
тези документи бяха приети единодушно от делегатите на ОС.
Заседанието на ОС продължи с обсъждане на предложения за изменения в
Устава на СГЗБ. Основните мотиви за предлаганите изменения в Устава бяха
формулирани като:
1. Привеждане в съответствие на Устава с последните изменения на
действащата нормативна база (Закона за юридическите лица с нестопанска цел ЗЮЛНЦ);
2. Осъвременяване на правната терминология;
3. Актуализиране на Устава за постигане на:
a) гъвкава и опростена структура в организацията, съобразена с реалностите на
динамичните процеси в обществото и организационния живот в геодезическата колегия.
За целта се предлага възможност за създаване на клубове на териториален принцип и
по професионални интереси;
б) утвърждаване на демократичните основи и прозрачността при осъществяване
на дейността на СГЗБ, залегнали в основните постулати на Устава. За целта се
предлага избор на форма на гласуване, както и мандатност за председателското място.
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Отношение по предложенията взеха инж. Димитър Арнаудов, инж. Цветен Боев,
д-р инж. Иван Калчев, проф. Андрей Андреев, проф. Керанка Василева и др.
След станалите разисквания, присъстващите приеха новия Устав на СГЗБ.
Бе пристъпено към освобождаване на досегашните членове на УС и избор на
нови съюзни органи. Председателят на Съюза д-р инж. Иван Калчев предложи УС да се
състои от 24 човека. Според него при наличния брой членове няма нужда от много хора
в УС. Регионалните организации са едно наследство, което за съжаление не работи в
днешни дни. Това е доказано и при срещите, организирани за изтеклия период. Трябва
по-малка, но по-гъвкава и работеща структура. Проф. Андреев предложи броя на УС да
бъде от 35 души за по-голяма представителност, но неговото предложението не се
прие. Инж. Боев направи предложение броят на УС да се сформира като сума от броя
на председателите на клубовете по интереси (които да станат членове на УС) плюс 7
човека постоянен състав. Неговото предложение също не беше прието. Предложен и
гласуван беше нов 24-членен състав на УС, като за нови членове на УС бяха
предложени доц. Борислав Александров (УАСГ), инж. Евгения Караджова (ЕСРИ
България), доц. Иван Кунчев (УАСГ) и проф. Илинка Иванова (ШУ).
Предложен беше д-р инж. Иван Калчев за Председател на УС на СГЗБ, като не
постъпиха други предложения и след проведено гласуване ОС го преизбра за
председател на СГЗБ.
Бяха предложени и избрани и председател и членове на Централната контролна
комисия, като за нов член беше избрана инж. Мария Занева.
Присъстващите приеха за делегати на СГЗБ в общото събрание на „Федерация
на научно –техническите съюзи” в България /ФНТС/, което ще се проведе на
22.06.2017г., Иван Калчев Иванов и Иванка Георгиева Колева.
Д-р инж. Кирил Стоянов – Зам. председател на СГЗБ сподели, че се разработва
международен проект и ако всичко приключи добре, до месеци ще се даде отговор дали
ще може да се включи Съюза и да работи за известна сума по този проект.
Секретарят на Съюза представи на вниманието на делегатите предложенията на
ръководството за присъждане на званието "почетен член на СГЗБ", като с това звание
бяха почетени трима изтъкнати деятели на Съюза със значителен професионален
принос. Секретарят на Съюза предложи също за награждаване с грамота за значителен
принос в развитието на младежката дейност в Съюза досегашния сътрудник Кристина
Гълъбова. Предложенията бяха приети единодушно от делегатите.
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2. Заседания на Управителния съвет
На 01.12.2016г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет (УС), който
съгласно устава, изслуша и прие отчета за дейността на СГЗБ за периода 2015-2016г.
Председателят на СГЗБ накратко запозна присъстващите с дейността, задачите и
проблемите на сдружението и предложи обсъждане на отчета, в което се включиха
активно участващите в заседанието. Подробно описание на проведените дискусии се
съдържат в Протокол от проведеното заседание, като тук са представени само
основните решения.
Акцентирано бе върху най-значимото за годината събитие, касаещо
геодезическата общност – Първи геодезически събор. Отбеляза се, че с обявяването на
отпуснатите средства за геодезическа дейност за 2016 г. няколко дни преди събитието е
била притъпена бдителността на гилдията и овладяна колективната енергия.
Беше разисквано състоянието на дейностите, възлагани от Агенция по геодезия,
картография и кадастър (АГКК), като се подчерта смущаващия брой прекратени
обществени поръчки в края на 2016г.
Проф. Милев взе отношение по проблемите на Съюза, като подчерта, че има
активиране на дейностите, но продължават проблемите с малкия брой спонсори и
липсата на контакт с АГКК и МРРБ. По негово мнение е необходимо да се ревизира
членския внос, като той се отдели от абонамента за съюзното списание „Геодезия,
картография, земеустройство“ (ГКЗ). Проф. Милев изказа също опасение, че за
съжаление предстои неизвестност в политическата обстановка, поради което има
опасност да загине надеждата за по-добри дни. Той подчерта, че съюзното списание е
нашата представителна част пред колегията, както и факта, че 90% от статиите,
представяни пред комисиите за акредитация са отпечатвани в него.
Д-р инж. Калчев сподели, че не може да се разчита на членски внос от студенти,
ученици и пенсионери въпреки, че трябва да се обръщаме към тези групи от колеги. Той
запозна присъстващите с предприети разговори с ръководствата на Камара на
инженерите по геодезия (КИГ) и Асоциация на геодезическите фирми (АГФ) по
отношение на привличането им като съиздатели на списание ГКЗ, като подчерта, че
отговорите от двете съсловни организации се забавят и се предвиждат нови срещи по
темата.
Инж. Великова изказа мнение, че има много професионални организации, за
които геодезистите са принудени да плащат членски внос.
Инж. Валентин Йовев изказа становище, че ситуацията в областта на геодезията
и кадастъра е повече от лоша, като за съжаление проблемите надминаха очакванията
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и предупрежденията от професионалните организации. След предприетата
реорганизация на устройствения правилник дирекция „Геодезия” е закрита. В такъв
случай възниква въпросът доколко АГКК изпълнява ролята на национална геодезическа
служба? Според него първият национален геодезически събор не успя по неизвестни
причини. По отношение на списанието ГКЗ той сподели, че някои колеги се съмняват,
че Съюза печели от издаването на списанието и ако е така, то печалбата също трябва
да се поделя с евентуални съиздатели. В качеството си на Председател на УС на КИГ
той изказа мнение, че ФНТС е организация, с която Камарата работи, защото имаме
общи цели и трябва да се търси съдействие за решаване на проблемите ни. Изрази
също съмнение, че АГКК ще окаже подкрепа на СГЗБ за издаване на списанието ГКЗ
поради явната липса на интерес към обществените организации от страна на
настоящото ръководство на Агенцията.
Инж. Бръшлянов изказа мнение, че ако искаме подкрепа от АГКК, то трябва да се
ограничат публичните мнения, противни на политиката на Агенцията. Инж. Иван
Андреев категорично отхвърли възможността да се купува безкритичността на Съюза.
Доц. К. Костадинов сподели мнение, че за съжаление говорим за неща, за които
никой не ни пита! От името на СГЗБ се създават мотивирани становища, с вложени
много работа и знания, но няма никакви резултати от тях! Не се развива
сътрудничеството между професионалните организации. Относно списанието той
изказа становище, че има издатели, писатели, но няма читатели. Хората ни се нуждаят
от знания. Изказа несъгласие да има само електронно издание - един ден това ще се
окаже изключително вредно. Без финансиране тази организация не може да
съществува, няма как СГЗБ да съществува от подаяния, не може това да е безкрайно, а
нашата организация е историята на геодезията. Връзката между практиката и науката
се разкъса. Не се търсят нашите мнения и компетенции.
Проф. Г. Вълев също изказа мнение, че трябва да се направи всичко възможно
да се спаси съюзното списание и това да е задача номер едно. Списанието е лицето на
нашата организация. Трябва да се провокира създаване на орган подобно на ГУГК.
Инж. Ст. Цветков изказа положително становище по отчета на ръководството на
Съюза. Според него проблемът е в малкото реални членове на Съюза. Нашата гилдия
се разпръсна. Нашият персонал е малко. За фирмите основен проблем е работата, но
те се интересуват и от техническите новости. Трябва да се канят на интересни
мероприятия и според него доста фирми биха се отзовали. Геодезията беше сила,
защото я оглавяваха силни личности.
Доц. Т. Костадинов сподели стремежа да се популяризира дейността на Съюза
между студентите.
Проф. Бамбалдоков взе отношение, че от всички изказвания личи, че геодезията
е апетитна наука. Отвън „отхапват” от нея и трябва да има реакция. Задължение на
всички ни е да браним „децата” на геодезията, а списанието е едно от тях. СГЗБ е
„виновен“ за отстояване на интересите на геодезията.
След проведената дискусия отчетния доклад бе приет единодушно с гласовете
на всички присъстващи членове на УС.
Инж. Н. Бръшлянов представи доклад на Централната контролна комисия, в
който бе оценена положително дейността на ръководството на СГЗБ за отчетния
период. Докладът бе приет единодушно.
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Секретаря на СГЗБ инж. И. Колева представи за дискусия план-проект за
дейността на СГЗБ за 2017г. с поредица научно-технически мероприятия. Всяко от
предвидените мероприятия бе представено с кратък анализ на проведените до сега,
следвайки установените традиции.
Проф. Милев предложи да се приеме планът за работа за 2017 година. ИБ да си
влезе в ролята и относно международния симпозиум нещата да се дефинират. Колеги
изказаха мнение и желание да поканят хора от чужбина, като в организационния
комитет на симпозиума да се включат хора, които да привличат колеги от чужбина.
Обсъждането на плана за 2017г. приключи с единодушно гласуване, с което той
се прие за решения на УС.
Присъстващите обсъдиха датата за провеждане на общото събрание (XI конгрес)
и се спряха на 27 април 2017г. УС прие дневен ред и регламент за участие в общото
събрание съгласно Устава на СГЗБ. Във връзка с предстоящото общо събрание, инж.
Колева предложи да оглави комисията за промяна на устава и се обърна към
присъстващите с предложение членове на комисията да участват по желание.
Съгласие да вземат участие в работата на комисията изявиха проф. Вълев и проф.
Милев. Членовете на УС приеха с гласуване това решение.
На 27.04.2017г. непосредствено след приключване на Общото събрание се
проведе заседание на ново приетия УС. На заседанието се утвърди нов състав на
Изпълнителното бюро от 11 члена, като за нови членове бяха приети проф. Илинка
Иванова и доц. Костадин Костадинов. Председателят предложи и УС прие да се
продължи практиката от предходния мандат за управлението на СГЗБ с трима
зам.председатели и секретар, като не бяха предложени персонални промени.
Последва обсъждане на размера на членския внос. Инж. Арнаудов сподели, че в
провинцията, за да се ползва базата, се плаща членски внос към Домовете на
техниката. Това затруднява колегите да плащат допълнителен членски внос за Съюза.
Проф. Андреев напомни, че вече е дискутиран и въпросът за електронно издание на
списание ГКЗ. Доц. Божидар Николов призова да останат абонаментът и членския внос
заедно, за да не губим абонатите. Доц. К. Костадинов предложи да се търси
съиздателсто на списанието с КИИП и КИГ. Д-р инж. Калчев напомни, че въпросът вече
е дискутиран и имаме на този етап отказ и от страна на КИИП, и от страна на КИГ, и от
страна на АГФ.
След проведена дискусия с конкретни предложения беше оформено и гласувано
конкретно решение за размера на членския внос, диференциран по следните групи
членове: студенти и пенсионери; физически лица; юридически лица. Беше прието
решение в размера на членския внос на всяка от групите да се осигурява достъп до
електронното издание на списание ГКЗ, а при желание и допълнително заплащане на
абонамент да се осигурява печатно издание на списанието. Освен това се прие
решение да се предостави възможност за самостоятелно заплащане само на
абонамент за списание без заплащане на членски внос за юридически лица,
библиотеки, институции, училища и научни институти.
За главен редактор на списанието ГКЗ бе преизбран проф. Г. Милев, като
Председателя на СГЗБ предложи на следващото заседание на ИБ да се обсъди
въпроса за избор на Зам. главен редактор.
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3. Заседания на Изпълнителното бюро на СГЗБ
Изпълнителното бюро е функционирало редовно, като са проведени 3 заседания
през отчетния период (на 20.04.2017г., 15.06.2017г. и 02.11.2017г.). На заседанията са
разглеждани и решавани основно текущи проблеми. По важните от тях са:
• обсъждане на организацията и материалите във връзка с провеждането на
Общото събрание (Конгрес) на СГЗБ, на 27.04.2017г.
• определяне на председателите и организационните комитети на национални
и международни прояви;
• подготовка и отчети за международния симпозиум, национални конференции
и други научно-технически прояви;
• проблеми при списване и издаване на съюзното списание ГКЗ, определяне на
състава на редакционната колегия на списанието;
• текущи актуални проблеми и кореспонденция с АГКК и МРРБ. Съставени са
становища от СГЗБ по законодателни инициативи, които са подлагани на
обсъждане в ИБ преди тяхното окончателно издаване и изпращане към
МРРБ, АГКК, Министерски съвет и Народното събрание.
Необходимо е да се отбележи, че не всички членове на ИБ взеха дейно участие
в заседанията и в многобройните случаи през тази година на необходимост от
обсъждане на проекти за нормативни документи и съставяне на становища и мнения
от името на СГЗБ. С уважение и благодарност трябва да се подчертае, че д-р инж.
Кирил Стоянов, инж. Цветен Боев, доц. Костадин Костадинов са най-активните членове
на УС, които винаги се отзовават с компетентно мнение, навременна реакция и пряко
участие в съставянето на документи от името на Съюза и във важни срещи,
обсъждания и отстояване на интересите на колегията в АГКК.
4. Участия в ръководните органи на Федерацията на научно-техническите
съюзи
Секретарят на Съюза е член на УС на ФНТС и редовно присъства на
провежданите заседания. Обсъждат се дейността на федерацията, Методиката за
съфинансиране на научно-техническата дейност на сдруженията, бюджета,
материалната база, младежката дейност и др. Може да се отчете, че близкото
сътрудничество между ръководствата на СГЗБ и на ФНТС продължава да се развива
много успешно, като представители на Федерацията бяха поканени и взеха участие в
редица мероприятия на Съюза.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА СГЗБ
1. Членове на СГЗБ
Съгласно Устава на Съюза в него членуват физически и юридически лица. В
изпълнение на решенията на XI конгрес Съюзът води регистър на членовете, съгласно
който броят на членовете, заплатили членски внос към 30.11.2017г. е 89 физически
лица и 14 юридически лица. 8 от членовете на УС на СГЗБ не са заплатили членския
си внос. През 2017 г. са приети 7 нови членове на СГЗБ. С приетите изменения в
Устава на Съюза от тази година със заплащането на членски внос членовете на Съюза
придобиват правото на достъп до електронното издание на съюзното списание. На
членовете са подготвени членски карти със стикери за платен членски внос за
следващите 5 години така, че да може да се отчита подновяване на членството.
Юридическите лица, членове на СГЗБ, получават сертификати за членство.
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2. Дейност на комисиите, секциите и регионалните организации на СГЗБ
Анализа на дейността на комисиите, секциите и регионалните организации на
СГЗБ показват следното:
a) Някои от комисиите работят активно например по основните проблеми на
геодезията и по нормативните документи. Активност проявява и Комисията по
социална дейност и работа с жените, което е следствие от активната дейност
на Председателя на Комисията доц. В. Коцева и секретаря на Съюза инж. В.
Колева, както и младежкото попълнение към нея, благодарение на сътрудника
на Съюза Кристина Гълъбова. Останалите комисии продължава да имат
нужда от активиране на дейността си.
b) Традиционно активна е дейността на секция Фотограметрия, която много
редовно и отговорно провежда своите заседания. По утвърдената вече
многогодишна практика и тази година се организира национално съвещание
от тази секция.
c) Младежката секция тази година за втори път организира самостоятелно вече
утвърдения в календара на Съюза семинар на младите геодезисти съвместно
с геодезическия факултет на УАСГ. Активистите на младежката секция бяха и
сред главните организатори и на втори оригинален конкурс - за фотографски
снимки, учреден по идея на доц. Нели Здравчева от УАСГ с активното участие
и подкрепата на д-р инж. Надя Ярловска.
d) За съжаление останалите секции не могат да се похвалят с такава активност.
Нужно е да се отчетат условията за организиране и провеждане на съвещания
и тематични срещи, да се търсят подходящи хора и нов подход за
активизиране и на останалите секции;
e) Дейността на Регионалните организации на Съюза е доста различна като
активност в различните региони. Част от регионалните ръководства на Съюза
имат по-активна дейност - провеждат полезни и интересни за колегите в
съответния регион мероприятия. Такива са в Русе, Стара Загора, Пловдив,
Плевен. За съжаление не всички регионални организации представят данни
за състоянието при тях, а усилията на ръководството на Съюза за
възстановяване на регионалните организации, не могат да се отчетат като
успешни.
Към организационната дейност ще отнесем многостранната, компетентна и
всеотдайна работа на постоянните 2-ма сътрудници на Съюза, на които заслужено
можем да дадем висока оценка за тяхната работа и да им благодарим от името на
Съюза. За съжаление и двамата напуснаха Съюза през тази година – инж. Николов
Николов почина след тежко боледуване, а инж. Кристина Гълъбова пое по своя
професионален път на магистър геодезист. В тази обстановка е изключително трудно
на секретаря на Съюза да поддържа сам организационния живот. За по-активна работа
в организационната дейност е поканена г-жа Комарова – дългогодишен редактор на
списание ГКЗ, която ще поеме и част от дейностите по подготовка на списанието. От
особена важност стои въпроса за привличане на поне един нов постоянен сътрудник в
канцеларията на Съюза.
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III. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ
Дългогодишните традиции в организирането и успешното провеждане на
значими научно-технически мероприятия открояват СГЗБ като водеща съсловна
организация по отношение на осигуряването на форуми за изява на учени от областта
на геодезията и свързаните с нея области на познанието, както и за споделяне на
идеи, резултатите и опит в областта на геодезическата практика и интердисциплинарните й приложения.
Научно-техническите прояви се осъществиха в съответствие с приетия от УС
план за дейността през 2017г. Някои от тях бяха организирани със съдействието на
съорганизатори – институции, организации и фирми. За изтеклия период проведените
научно-технически изяви са:
1. VI-то Тържествено честване на Деня на европейския геодезист и
геоинформатик
На 23 март 2017 г. за щеста поредна година в България се отбеляза „Денят на
европейския геодезист и геоинформатик“. Събитието се проведе по инициатива на
Европейския комитет по геодезия (СLGE) и бе организирано от Съюза на геодезистите
и земеустроителите в България (СГЗБ) – член на СLGE. Тази година празникът беше
посветен на Генерал Гийом-Анри Дюфур, швейцарски инженер и топограф, по случай
230-та годишнина от рождението му.

Тържеството се проведе в музея „Земята и хората“ за трета поредна година и на
него присъстваха над сто души, сред които инж. Мима Чалева – изпълнителен
директор на АГКК, инж. Николай Главинчев - председател на КИИП- секция „Геодезия”,
инж. Валентин Йовев – председател на КИГ и др. На събитието присъстваха студенти и
преподаватели от Геодезическия факултет УАСГ и МГУ „Св. Иван Рилски“, учени от
НГГГ-БАН, млади специалисти, ветерани, служители, колеги от фирми и институции.
Честването беше открито от д-р инж. Иван Калчев, председател на Съюза на
геодезистите и земеустроителите в България. Приветствия поднесе и изпълнителният
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – инж. Мима Чалева.
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Инж. Валентин Йовев, Председател на Камарата на инженерите по геодезия и
член на УС и ИБ на СГЗБ, обяви решението на CLGE този ден да се празнува като
Световен ден на геодезиста и геоинформатика.
Есе за живота и творчеството на Гийом-Анри Дюфур, подготвено традиционно от
проф. Г. Вълев, беше представено от проф. Керанка Василева.
Презентация за Българска експедиция в Антарктика – 2017г. представи
преподавателят от МГУ и активен член на младежката секция на СГЗБ – гл. асист. д-р
инж. Аспарух Камбуров. Той запозна аудиторията с проблемите по време на
експедицията и постигнатите резултати. Инж. Евгения Караджова – Управител на
ЕСРИ България, представи последните постижения в ГИС технологиите за нуждите на
геодезистите.

След официалната част специален музикален поздрав поднесе талантливата
млада пианистка Мария-Десислава Стойчева, което придаде още повече
тържественост и празничност на събитието.

Специални благодарности за провеждането на тържеството и придружаващият
го коктейл заслужава инж. Иван Андреев, зам. председател на СГЗБ.
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2. Младежки прояви:
а) Младежка среща
По 10 май 2017, по инициатива на младежката секция към Съюза на
геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/, се организира работна среща с
представители на СГЗБ и заинтересовани лица с цел подготовка на национален
форум на младите геодезисти, на който всички желаещи да могат да поставят своите
въпроси, да направят своите предложения и заедно да се потърсят и намерят пътища
за решаването им.
Предложени теми за обсъждане на работната среща, които да се превърнат в
дневен ред на младежкия форум бяха:
1. Противоречието между образованието и практиката.
2. Мястото на младите геодезисти при вземане на решения, касаещи
бъдещето на професията.
3. Засилване ролята на младежката секция в дейността на СГЗБ.
4. Участие на младежите в органите на СГЗБ и в националното
представителство на СГЗБ в международните организации (да се отнесе към
ръководството на Съюза).
5. Идея за кауза на младежката секция: Да задържим младите геодезисти у
нас!
Специална подкрепа за събитието получихме от АГКК и тя бе потвърдена със
сериозно младежко присъствие на срещата. Важна роля за инициативата изигра инж.
Атанас Петков, член на младежката секция и доброволен сътрудник на Съюза. Нашият
млад колега предложи помощта си с идеи и желание да се включва в организационни и
работни групи.
Поради мнение на ръководството на Съюза, че на този етап няма достатъчна
подготовка да се насрочи младежки форум и препоръка да продължава работата по
организацията му, настъпи затихване на ентусиазма и стопиране на свързаната с
идеята дейност.
б) VII-ти Младежки семинар
На 18 май 2017г. от 16.00 ч. в зала 120 в Университета по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ) се проведе VII младежки семинар по геодезия,
организиран от Младежката секция към Съюза на геодезистите и земеустроителите в
България (СГЗБ) и Геодезическия факултет на Университета по архитектура,
строителство и геодезия, съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи
(ФНТС).
Ръководството на Съюза прие идеята на секретаря на Съюза - по подобие на
инициативата на CLGE и честването на деня на европейския геодезист и
геоинформатик, всяка година младежкия семинар да се посвещава на някоя значима
за българската геодезия личност. През 2017 година тази личност беше академик
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Владимир Христов, а доц. д-р инж. Илия Йовев с желание откликна на поканата да
изнесе доклад за живота и делото му.
Провеждането на Общото събрание на СГЗБ и Деня на отворените врати в УАСГ
наложи промяна на планираната за младежкия семинар дата. Това изключи от масово
участие учениците от СПГСАГ и студентите от УАСГ.
Д-р инж. Кирил Стоянов, заместник-председател на СГЗБ, откри семинара,
поднесе поздравления към присъстващите, a приветствия отправиха проф. д-р инж.
Елена Пенева – Декан на Геодезическия факултет и д-р инж. Иван Калчев –
Председател на СГЗБ. Присъстваха преподаватели, геодезисти-ветерани и малък брой
студенти от Геодезическия факултет и ученици от СПГАСГ „Христо Ботев“.

Изнесени бяха четири доклада:
• „Животът и делото на акад. Владимир Христов“ от доц. д-р инж. Илия Йовев
• „Зоната - геотехнологични приключения в Софийския фестивал на науката 2017
г.“ д-р инж. Аспарух Камбуров.
• „Съвременни ЕСРИ решения за нуждите на геодезията” – инж. Ива Янкова и
Златослав Марчев от ЕСРИ България;
• „Обучението по геодезия в софийската професионална гимназия по
архитектура, строителство и геодезия“ – от Мария Стойчева и Васил Димитров от
СПГАСГ.
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Необходимо е да се отбележи слабото участие на студенти и ученици в
сравнение с много големия интерес към събитието през предходните 2 години. Стана
ясно, че за успешното провеждане на традиционния младежки семинар освен усилията
на активистите от Младежката секция на СГЗБ е необходима и по-силна подкрепа от
страна на партньорите ни от УАСГ и СПГАСГ. Този факт трябва да насочи вниманието
към преосмисляне на формата на събитието и може би промяна на времето и мястото
за организирането му.
Въпреки всичко можем да изкажем благодарност за непосредствената помощ,
оказана ни от членовете на УС на СГЗБ - доц. Иван Кунчев и зам председателя на
СГЗБ - доц. Тодор Костадинов.
3. Пролетна дамска среща
Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България и Комисията за
социална дейност и работа с жените към УС на СГЗБ организираха среща на дамите,
свързани с геодезическата професия на 29.05.2017г., в зала № 2 на Дома на техниката,
София.
Когато разглеждате снимките от събитието, ще усетите духа, който присъства
на тези срещи. Интересни, вълнуващи, красиви и полезни! Запаметени мигове от
нашият колега инж. Николай Николов. Последните направени от него снимки за
съюзната дейност.
В началото на срещата секретарят на Съюза, инж. Иванка Колева, запозна
присъстващите с решенията на проведеното отчетно-изборно Общо събрание на СГЗБ
и направените промени в Устава на организацията, както и с предстоящите събития за
2017г. Председателя на комисията, доц. Венета Коцева, подкани дамите да споделят
свои вълнуващи преживявания, своя личен опит и дейностите, с които се занимават в
свободното си време, как се възстановят физически и духовно.
В много непринуден разговор се чуха впечатления от екзотични и красиви
пътешествия, за ръчни занимания и творчески дела, за танцови изяви и спокойни
мигове с книги и любими хора. Всеки получи одобрението на другите, показа се една
друга страна на личността - творческата, духовната и социалната.
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Имаше, както винаги на тези срещи, вкусни почерпки. Накрая всички участнички
в срещата получиха за подарък сувенир, изработен от отпадъчни материали от Иванка
Колева.

В плана за работа на СГЗБ за 2017 година имаше предвидена още една дамска
среща в края на годината. Поради лични ангажименти, съобразяване с евентуалния
гост на срещата и натовареност на графика на залите на ФНТС, организаторите
отложиха срещата за началото на 2018 г.
4. Регионална геодезическа среща „Актуални професионални проблеми
и технически новости - гр. Ямбол
На 9 юни 2017г. СГЗБ организира поредната регионална геодезическа среща,
съгласно Плана за работа на Съюза за 2017 година. Срещата се организира със
съдействието на регионалната организация на геодезистите, специалната подкрепа на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Домът на науката и техниката
“Джон Атанасов“, гр. Ямбол.
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Организацията на събитието беше поета от инж. Дженко Дженков, Председател
на местната регионална организация, член на Управителния съвет на СГЗБ и неговата
съпруга - инж. Елена Дженкова.
Присъстваха около 50 колеги от Община Ямбол, Община Тунджа и Община
Странджа. Събитието уважиха служители на службите на СГКК - гр. Ямбол, гр. Сливен
и гр. Стара Загора, колеги от геодезически фирми в града, гости от гр. Сливен и гр.
Бургас, ветерани и дейци на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) - гр.
Ямбол.
Инж. Дженко Дженков откри срещата и даде думата на Ангел Ангелов – Директор
на Дома на техниката в гр. Ямбол, който приветства участниците в срещата и накратко
ги запозна и историята на Дома и неговото именуване.
Приветствие към участниците в семинара отправи инж. Румяна Христова –
Русева, началник на СГКК – гр. Ямбол, като изказа убеждението, че подобни срещи ще
спомогнат за постигане на набелязаните задачи пред колегията.
За историята на организираното геодезическо движение в града разказа инж.
Дженков. Със съжаление бе констатирано, че редовните членове на Съюза намаляват
всяка година. Отчетен бе приносът на инж. Мария Вълева, дългогодишен председател
на местната организация и член на УС на СГЗБ за организиране и обединяване на
геодезическата общност в града.
Председателят на СГЗБ д-р инж. Иван Калчев отправи благодарност към
домакините, приветства всички присъстващи и направи кратък преглед на дейността на
Съюза. Изтъкна над 95-годишната история на Съюза, активната, отворена политика на
организацията и необходимостта от обратна връзка с колегите. Сподели, като пряк
участник, впечатления за работата на създадената в АГКК работна група за
разработване на проект на Дългосрочна програма за устойчиво развитие на
политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Инж. Калчев изказа
задоволство, че се е възродил диалогът между АГКК и браншовите организации.
Подчерта, че винаги е по-добре да се работи в синхрон за оформяне на общи позиции.
Препоръча който желае, да изпрати своите предложения до СГЗБ или АГКК. Изтъкнато
бе, че изборът на инж. Валентин Йовев за зам. министър на МРРБ ни дава шанс като
професионална колегия.
Представители на фирмите: „Солитех“ АД, „Метрисис“ ООД, „IOES“ ЕООД и
„Геовара“ ЕООД представиха съответни технически новости и отговаряха на зададени
въпроси.
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5. XII-то национално съвещание на
дистанционни изследвания” към СГЗБ

секция

„Фотограметрия

и

На 7 юли 2017 г., в Дома на културата, гр. Брацигово, се състоя национално
съвещание на тема: „Фотограметрията и дистанционните изследвания в услуга на
общините“. Организатор на събитието беше секция „Фотограметрия и дистанционни
изследвания” към СГЗБ със съдействието на Федерацията на научно-техническите
съюзи /ФНТС/ и специалната подкрепа на Община Брацигово. Инж. Иванка Колева
беше домакин на срещата, по решение на националното съвещание на секцията от
2016 г.
Присъстваха служители от общинските администрации в гр. Брацигово, гр.
Пещера, гр. Батак, кметове и кметски наместници, общински съветници, архитекти,
проектанти, инженери и други технически специалисти от района, университетски
преподаватели от УАСГ, членове на секцията, инж. Моимир Гюрковски – бивш
Изпълнителен директор на АГКК и дейци на Съюза.
Проф. д-р инж. Пламен Малджански, председател на секцията, откри
съвещанието и представи официалните гости: Петко Петков – кмет на община
Брацигово, Боряна Кънева – кмет на с. Бяга, Тодор Пърчев – кмет на с. Жребичко, арх.
Атанас Васев – главен архитект на община Пещера, инж. Румяна Григорова – Директор
дирекция „СА“, община Брацигово, д-р инж. Иван Калчев – председател на СГЗБ, и др.
Кметът на общината - г-н Петко Петков отправи специално поздравление и
пожелание за ползотворна работа.
В програмата на съвещанието бяха представени 6 доклада:
- Инж. Иван Белчев беше пристигнал преди часове от Белгия, за да представи
дейността на фирмата в която работи - Aerodata International Surveys , своите
творчески работи и бъдещи намерения.
- Интерес предизвика презентацията на тема „Приложение на безпилотни
летателни апарати (БЛА) в архитектурната фотограметрия“
на
инж.Цветелина Атанасова;
- За интернет за нещата (Internet of Things) - управление на градска среда,
разказа инж. Милена Данаилова, от фирма „Кондера“ ЕООД и пренесе
бъдещето на управлението в настоящия момент.
- За LiDAR технологията – едно съвременно решение, направи презентация
инж. Петър Тодоров, от "IOES-Ltd";
- Използване на фотограметрията, базирана на безпилотни летателни апарати
за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси върху
недвижимите имоти – това представи на присъстващите доц. Димитър
Петров;
- Доц. Нели Здравчева буквално заплени присъстващите с емоционалното
представяне на доклада си- „Фотограметрията и дистанцонните изследвания
– съвременени методи за осигуряване на информация за населените места.“
Последва дискусия върху представените доклади и за геодезията изобщо.
Д-р инж. Иван Калчев разказа за работата на създадената в АГКК работна група
за разработване на проект на Дългосрочна програма за устойчиво развитие на
политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра и прикани местните
специалисти да споделят професионалните си мнения за проблемите, които ги
вълнуват.
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6. Ежегоден специализиран семинар "Нови геодезически инструменти и
технологии" в гр. Пловдив
На 29 септември 2017 година Федерацията на научно-техническите съюзи
/ФНТС/, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ и
Регионалната организация на НТС с Дома на науката и техниката - гр. Пловдив,
проведоха традиционния семинар на тема: „Нови геодезически инструменти и
технологии”.
Като официални гости от АГКК присъстваха инж.Румен Янков и инж. Георги
Гладков. Доц. Костадин Костадинов, от ИБ на УС на СГЗБ, беше специален гост.
Тази година в Пловдив на традиционния семинар присъстваха повече 60 души.
Присъстваха, освен докладчиците и представители на фирмите с презентации, и
колеги от гр. Пловдив, гр. София, гр. Асеновград, гр. Казанлък, гр. Стамболийски и др.
Със задоволство и тази година можем да отбележим забележителното младежко
присъствие на събитието. За това специална благодарност трябва да отправим към
инж. Георги Стайков, преподавател в ПГАСГ, гр. Пловдив.
Инж. Димитър Арнаудов, председател на регионалната организация, откри
семинара и представи кратка история за провеждането му през годините. Д-р инж.
Иван Калчев, Председател на СГЗБ, поздрави присъстващите и ги запозна с
успешните прояви на организацията през изтеклия период на годината, с проблемите в
геодезическата общност и призова колегите, при нужда, да търсят контакти с
ръководството на СГЗБ, да изискват от него и да го подкрепят, когато е необходимо.
Направени бяха следните презентации:
• Нови ГИС решения за нуждите на геодезията - Димитър Коритаров, ЕСРИ
България
• Catalyst - софтуерен ГНСС приемник - Момчил Минчев, БГК
• Trimble – новини от Интергео 2017 - инж. Росен Петков, “Солитех“ АД
• Новости от ГЕOПЛЮС - д-р инж. Иван Калчев, „ГЕО ПЛЮС” ЕООД
• ГННС системи на ГЕОМАКС - инж. Васил Трайчев, ГЕОКАД’93 ЕООД
• Геодезически и картографски дейности по време на 25-тата антарктическа
експедиция и резултатите от тях – полк. Петър Данчев, кап. Георги Михайлов,
ВГС
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• Актуални професионални проблеми - д-р инж. Иван Калчев, Председател на
СГЗБ
Инж. Арнаудов предаде поздрави от името на фирма "Геовара" и покани
колегите в 5-та палата на Панаира да посетят щанда на фирмата.
С интерес бяха изслушани всички информации по обявените теми.
Забележителен интерес предизвика доклада на представителите на ВГС полк.
Данчев и кап. Михайлов за професионалните дейности и резултатите от тях по време
на 25-та Антарктическа експедиция. Слушателите изпитаха и гордост, и възхищение от
извършената работа и споделените мигове. Изненада за присъстващите бяха
красивите картички, които те получиха от ВГС.
Отправените въпроси към лекторите и оживените разговори след края на
срещата, потвърдиха необходимостта от провеждането на подобни събития и
затвърдиха ролята на пловдивския семинар като събитие от регионално и национално
значение.
Специална благодарност дължим на дългогодишните любезни домакини!
7. Регионална геодезическа конференция в гр. Шумен
На 20 октомври 2017г. СГЗБ и ФНТС, в партньорство с Шуменския университет
"Епископ Константин Преславски", организира регионална техническа среща на тема
"Технически новости и актуална професионална информация". Срещата се проведе по
инициатива на проф. Андрей Андреев - члена на ИБ на СГЗБ и преподавател в
Шуменския университет.
Като гост от община Шумен присъстваше инж. Росен Христов; от АГКК
присъстваха инж. Йовко Йовчев - началник на СГКК, гр. Шумен, заедно със служители
от службата; присъстваха преподаватели от Шуменския университет "Епископ
Константин Преславски"; представители на следните фирми: "Йокто" ЕООД,
"Тераланд" ООД, "ЛандКад", "Геодизайн"-Търговище, АМ "Черно море" АД, "Шуменски
кадастър" ЕООД, "Геовара" ЕООД, "Ландекс", "Геодезическо проектиране" ООД, "Геоконсулт" ЕООД и други.
Проф. Андреев откри срещата и поднесе поздравителни адреси от проф. Георги
Колев, ректор на ШУ и от областния управител на област Шумен - проф. Стефан
Желев. Д-р инж. Иван Калчев, председател на СГЗБ поздрави присъстващите и
поднесе своите благодарности относно организацията на конференцията.
Програмата премина при следния дневен ред:
1. Образованието по геодезия в Шуменския университет - доц. Пламен Михайлов
2. Българска геоинформационна компания /БГК/ - проф. Момчил Минчев
3. Иновационни Оптико Електронни Системи /ИОЕС/ - инж. Петър Тодоров
4. ГЕOПЛЮС - д-р инж. Иван Калчев
5. ГЕОВАРА - инж. Никола Димитров
6. Иокто ЕООД - инж. Николай Нестеров
7. СОЛИТЕХ - инж. Росен Петков
8. Българската геодезия в Антарктика - доц. Борислав Александров
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9. Актуални професионални проблеми - д-р инж. Иван Калчев, Председател СГЗБ

С интерес бяха изслушани всички информации по обявените теми.
Разговорите продължиха и по време на кафе-паузата, за която се бяха
погрижили любезните домакини. Една вест по време на срещата предизвика възторг и
радостен отзвук. Проф. Андрей Андреев обяви новината, че е станал дядо на внук,
именуван Андрей. Естествено, всички го поздравиха и бяха почерпени по този повод.
За актуалните професионални проблеми говори д-р инж. Иван Калчев. Той
посочи, че целта на нашите регионални среши е и да се провокират отзиви от колегите
по места, да се че чуят мненията им и вземат под внимание при изготвяне на
нормативната уредба. Новите технологии трябва да влязат в нормативната база, която
да регламентира изисквания към крайния продукт, а не към технологиите, които ги
създават.
Повдигнатите теми провокираха дискусия сред участниците. Времето се оказа
недостатъчно и за интересната дискусия по повдигнатите теми. Вложените в
организацията и провеждането на тези срещи много усилия и ресурси се оправдават от
факта, че те се оценяват като много полезни и необходими за нашата професия и за
бъдещата дейност на Съюза.
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8. XXVII-ти
МЕЖДУНАРОДЕН
СИМПОЗИУМ
"СЪВРЕМЕННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
На 9 и 10 ноември 2017 г., в Дома на науката и техниката - София, Съюзът на
геодезистите и земеустроителите в България проведе 27-тия международен симпозиум
на тема „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в
геодезията и свързаните с нея области”, под егидата на международни организации и
български институции. В научния комитет на симпозиума участват изтъкнати
представители на международната геодезическа общност. В местния организационен
комитет бяха привлечени представители на геодезическата общественост, институции
у нас и области свързани с геодезията.

Официални гости на откриването на симпозиума бяха инж. Валентин Йовев –
зам. министър на МРРБ, инж. Николай Главинчев - председател на секция „Геодезия“ в
КИИП, инж. Милен Димиев – председател на УС на КИГ, представители на АГКК, ВГС и
УАСГ.
В програмата на симпозиума бяха включени 36 научни доклада и 2 постера в
областта на геодезията, фотограметрията, картографията, спътниковите системи,
устройството на територията, кадастъра, географските информационни системи,
образованието и професионалната практика. Те бяха представени пред широка и
разнообразна аудитория.
Научните сесии се ръководиха от изтъкнати специалисти. Докладите бяха
слушани с голям интерес и предизвикваха въпроси и оживени дискусии, за които
времето се оказваше недостатъчно да бъдат изцяло развити. Традиционно силно
присъствие отбелязаха колегите от три университета от Турция, които представиха
доклади в най-различни аспекти от темите на симпозиума. В работата на симпозиума
взе участие и гост от Швейцария, който представи за първи път в България GSBAS
системата StarFire.
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По традиция, по време на симпозиума се проведе специална сесия за млади
специалисти и студенти. Младите хора имаха възможност да направят първите си
публични презентации, подкрепени от своите ръководители и оценени и поощрени от
специалисти и колеги.
По идея на д-р Аспарух Камбуров за първи път по време на това издание на
симпозиума бяха организирани технически демонстрации, като в отделна зала се
организираха две специализирани геодезически работилници (workshops). Двете
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демонстрации бяха посетени от много млади колеги от СПГАСГ, УАСГ, МГУ, както и
голям брой специалисти. Работилниците предизвикаха голям интерес, което показва
потенциал за развитие на инициативата в бъдеще.
Симпозиумът беше съпътстван от изложба. Фирмата Pro Drone Sys от гр. Стара
Загора демонстрира разработваните от тях безпилотни летателни системи. Вече
традиционно по време на симпозиума бяха представени творбите на участниците във
фотоконкурса на тема „Геодезическите дейности в обектива“. Изложба под названието
„Непознатата южна земя Terra Australis Incognita” показа повечето известни карти на
Антарктида с интересни факти за авторите и начина на създаването им.
Накрая на симпозиума се проведе обща дискусия и бяха приети препоръки.
Констатирано бе, че симпозиумът дава възможност на колегите да представят и
публикуват своите резултати на международен форум, както и да придобият
съответния опит в тази насока.
В заключение не може да не отбележим, че повече от 150 души, много от които
младежи, посетиха форума. Тази традиционна проява на СГЗБ продължава да има
своето съществено място и значение за геодезията и свързаните с нея области.
Организаторите обсъждат идеи за нейното продължаване и укрепване, като може да се
потърси вариант за съвместно организиране на симпозиума с колегите ни от Турция.
Специална благодарност следва да се отправи към чл.кор. проф. д-р инж. Георги
Милев – Председател на организационния комитет и към инж. Иванка Колева, секретар
на СГЗБ, която този път се наложи сама да се справи отлично с организационните
дейности.
,
Необходимо е да се отбележи специалната финансова подкрепа за подготовката
и провеждането на XXVII Международен симпозиум на СГЗБ, която оказаха спонсорите
от фирмите ИОЕС, ЕСРИ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА
КОМПАНИЯ, СОЛИТЕХ, ЕВРОСЕНС, ГЕО ПЛЮС, ГЕОПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ и
ГЕОЗОН ГЕОМАТИКС (Швейцария).
В обобщение може да се даде положителна оценка на научно-техническата
дейност на Съюза. С проведените мероприятия през отчетния период СГЗБ се
утвърждава като единствената професионална организация в областта на
геодезията с наситена и ползотворна програма от научно-технически събития.

IV. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ
Съюзът продължава да членува в международните организации - FIG, ISPRS и
на европейската организация - CLGE. Тези организации заедно с редица други
международни организации са постоянни съорганизатори на международните
симпозиуми у нас. Необходимо е обаче да се потърсят възможности за организиране
на общи събития с органите и комисиите на международните организации, с което би
могло да се привлекат повече участници от чужбина.
Поддържат се също двустранни контакти с геодезическите съюзи на редица
страни като продължава традицията за обмен на съюзните издания с 15 чуждестранни
организации.
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Традиционно най-активно е участието на Съюза в дейността на FIG. Подържат
се интензивни контакти и кореспонденция с Постоянния офис на FIG в Дания. Редовно
получаваме ежемесечните бюлетини на FIG, някои в превод са публикувани в ГКЗ и на
Интернет страницата на Съюза. Обявени са национални представители в 10-те комисии
на FIG, но за съжаление трябва да се отбележи, че дейността на някои от тях има
нужда от активиране.
Контактите на Съюза с ISPRS през изминалия период също бяха интензивни.
Директни добри контакти се подържат с ръководството на ISPRS. На тази база е и
поддръжката от ISPRS на международните симпозиуми провеждани у нас. Получава се
редовно информация и списанието на ISPRS.
За съжаление трябва да се отбележи, че поради финансови затруднения СГЗБ
получи предупреждение за изключване от организацията CLGE поради неизплатен
членски внос.
Обобщено може да се даде скромна оценка на международната дейност на
съюза. Необходимо е нейното активизиране, разширяване и разнообразяване.

V. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ
Издателската дейност на Съюза включва издаването на доклади от
международните и национални прояви, проведени у нас, както и подготовката и
отпечатването на съюзното списание „Геодезия, картография, земеустройство".
Сборника с докладите от международния симпозиум се подготвя от десет години
основно в цифров вид на компактдиск. Издаваното за целта CD има ISSN от
националната библиотека.
Издаването на списанието на Съюза „Геодезия, картография, земеустройство"
през отчетния период продължи сравнително редовно благодарение на усилената
работа на главния редактор чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и екипа книжка с брой
5- 6‘2017 в момента се подготвя за печат. В предпечатната подготовка активно
продължава да помага бившият ни сътрудник инж. Кристина Гълъбова, а вече в
колектива е поканена да участва по-активно и г-жа Стоянка Комарова, която се
надяваме да съвместява предпечата с техническата коректорска дейност. В
изпълнение на решението на УС да се потърси възможност за включване в
ръководството на редакционната колегия на заместник главен редактор бе привлечена
проф. Керанка Василева. Надяваме се, че с тези попълнения и с прякото участие и на
други колеги от редакционната колегия подготовката на списанието ще продължи да се
изпълнява все така успешно и занапред.
С безпокойство трябва да споделим, че за съжаление през 2017г. не се разреши
проблема с поддръжката от страна на нашите партньорски организации за съиздаване
на съюзното списание. Това развитие отново отнема възможността за предвидимост и
увереност за бъдещето на съюзното издание, което през неговата над 50 годишна
история е доказало незаменимото си значение като форум за публикуване на научни и
технически статии и съобщения, популяризиращи геодезическите постижения у нас и
по света.
На заседанието на ИБ на 15.06.2017г. беше взето решение и отправен апел към
членовете на УС за финансово подпомагане за издаването на списание ГКЗ.
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Отправяме специална благодарност към колегите които се отзоваха на апела: доц.
Иван Кунчев, проф. Георги Милев, почетен проф. Иво Милев, проф. Георги Вълев, доц.
Костадин Костадинов, доц. Венета Коцева, д-р инж. Иван Калчев, инж. Иванка Колева,
инж. Григор Николов (който спонсорира по собствена инициатива списанието), а инж.
Божидар Николов е изцяло спонсор за кн. 5-6 за 2016 година.
Продължава въведената преди две години практика списанието да се публикува
в електронен вид и да е достъпно on-line на интернет страницата на Съюза. Тази
реализация на издаването на списанието беше потвърдена от решението на УС за
включване в членския внос на достъп до електронното издание. През тази година
електронното издание на списанието ГКЗ получи ISSN номер 2535-0927. Поради
приетата допълнителна такса за абонамент за книжното издание на списанието ще е
необходимо да се преустанови възможността за неограничен достъп до електронното
издание, като само на членовете на СГЗБ ще бъдат предоставяни специални връзки за
безплатен достъп. С тази форма за разпространение на съюзното списание се
премина към нови възможности за оцеляване на традицията на СГЗБ, която в близко
бъдеще вероятно ще се окаже и единствената възможна.
Към издателската дейност на Съюза вече традиционно трябва да причислим
поддържането на интернет страница http://geodesy-union.org/, в която се представя
информация за дейността, програмата от събития и ежегодните международни
симпозиуми. През тази година бяха предприети действия за техническото й
усъвършенстване и по-професионално оформление, като поддръжката на сайта беше
продължена от Картографско студио ДАВГЕО – дългогодишен спонсор и деятел на
СГЗБ. Необходимо е да се отбележи, че предложението от предходен УС на СГЗБ
подготовката и актуализирането на материали за сайта да се поеме от редакционна
колегия, все още не е реализирана. Към момента Председателят се опитва да
съвместява и тази дейност, което определено не е достатъчно да се поддържа
динамичното и своевременно списване на съдържанието на интернет страницата, за
да се използват максимално възможностите на тази медия за отразяване и
рекламиране на активната дейност на Съюза. С помощта на инж. Николов се
поддържаше новата рубрика „Любопитно“ към интернет страницата. Сайта се използва
за публикуване на важни за организацията и цялата ни колегия доклади, становища,
новини, мнения и дискусии.
Продължава да се използва активно популяризирането и отразяването на
съюзните прояви чрез профила на нашата организация във Facebook, като приносът за
това е на нашия вече нещатен сътрудник Кристина Гълъбова.
Продължена бе работата по създаване и поддържане на нова интернет
страница специално за организацията на Международния симпозиум. Тази година
беше създадена двуезична версия на сайта за симпозиума през 2017г., чрез което се
даде възможност и на заинтересованите колеги от чужбина на преглеждат
публикуваните съобщения за програмата, да ползват онлайн регистрация на участници
с доклади или като посетители. Така създадените отделни интернет страници за всеки
симпозиум ще се използват като архивни за публикуване на резюмета и презентации
от постъпилите доклади.
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През ноември 2016г. СГЗБ издаде електронна книга с автори Чл.кор.проф.д-р
инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев. Книгата „Проектиране и
приложение на устройствените и на генералните планове“. През ноември 2017г. бе
издадена и нова книга със заглавие „Основи, системи и технологии в инженерната
геодезия“ от трилогията по проекта „Приложна геодезия“ на авторите. Съюза изказва
специални благодарности на авторите за това, че избраха именно СГЗБ за издател на
тези книги, които имат особено важно значение за геодезическата наука и практика.
Необходимо е да се отбележи, че тази инициатива не е свързана с финансов
ангажимент на Съюза, но издига реномето на нашата организация като един от
значимите стожери и носители на ценностите в геодезическата наука.

В заключение на направения обзор и анализ при така съществуващата
обстановка може да се даде положителна оценка на издателската дейност на
Съюза.
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VI. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ,
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ, ЧАСТНИ
ФИРМИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
2017 година може да се обяви за най-динамичната по отношение на поредицата
от персонални кадрови смени в ръководството на единствения държавен орган в
областта на геодезията в България – Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Ръководствата се сменят, но проблемите пред бранша и колегията остават, дори,
според нас, се задълбочават! Последствията от тази турболентност, следствие на
политическите процеси в страната за изминалата една година, не закъсняват – 2017
година ще бъде може би рекордна по отношение на провалени и невъзложени
планирани обществени поръчки за кадастрални и геодезически дейности. Това
състояние на сектора геодезия и кадастър определено не може да носи увереност и
надежди за стабилност, предсказуемост, развитие и перспективност. За съжаление
това се отразява и на общностните нагласи в колегията - загубва се стремежа за
обединяване на геодезическите организации за защита на общи каузи, наблюдава се
даже действието на центробежни сили и прояви на разединяване.
1. Състояние на сътрудничеството на СГЗБ с държавни институции
След като в началото на ноември 2016г. инж. Светослав Наков беше „временно“
отстранен от длъжността Изпълнителен директор на АГКК от Министъра на МРРБ в
кабинета Борисов-2, поста стоя вакантен в продължение на около един месец и
Агенцията практически се управляваше от главния секретар, дошъл в Агенцията от
поста на съветник на Министъра на МРРБ. В средата на декември 2016г. поста бе зает
временно от инж. Михаил Киров, командирован от СГКК – Ловеч от 13.12.2016г. до
11.02.2017г. На 16.02.2017г. служебния министър на МРРБ разпореди временно
ръководството на АГКК да се поеме от инж. Силвия Коева, а само четири дни по-късно
за нов изпълнителен директор на АГКК беше назначена инж. Мима Чалева.
След влизане в длъжност на новото правителство Борисов-3 в кабинета на
Министъра на МРРБ на 15.05.2017г. беше назначен като зам. министър Павел Тенев –
инженер геодезист. Два дни след това той подаде оставка и тя мигновено беше приета
от министър-председателя. На 01.06.2017г. инж. Валентин Йовев беше назначен за
ресорен зам. министър на МРРБ, а малко след това от 16.06.2017г. инж. Михаил Киров
отново встъпи в длъжност Изпълнителен директор на АГКК. Междувременно рокадите
не спряха, тъй като в края на юни инж. Светослав Наков се появи като съветник в
кабинета на Министъра на МРРБ (от където дойде в АГКК тогавашния главен
секретар), а главния секретар на Агенцията бе отстранен в края на август и в момента
длъжността е заета от друг юрист!
Така за период от около 8 месеца МРРБ се води от трима министри, в областта
на геодезията имахме четирима ресорни зам.министри, АГКК се ръководи от петима
изпълнителни директори.
След като години наред нямаше геодезисти на ръководни позиции в МРРБ,
изведнъж колегията ни получи шанс с назначаването на Председателя на КИГ за
ресорен зам. министър, а бивш изпълнителен директор на АГКК стана съветник на
Министъра на МРРБ. Това породи надежди и очаквания за по-добро бъдеще на
бранша.
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Ръководството на МРРБ от служебния кабинет прояви небивал интерес в
областта на кадастъра, като по негово време се проведоха цели три срещи на
министъра и зам.министъра с геодезическата колегия – активност, която не се бе
случвала от много време, а и не се случва и след това. Първата среща бе
организирана по писмени предложения на СГЗБ и КИГ до служебния Министър на
МРРБ. Професионалистите, назначени на административните постове в служебното
правителство, веднага намериха общите теми, бързо формулираха и проблемите пред
нашия бранш (колкото и да бе нелицеприятно да ги чуем лично от зам.министър) –
мерки за повишаване на качеството на кадастралните карти и геодезически продукти.
Контактите с инж. Мима Чалева в качеството й на Изпълнителен директор на АГКК
бяха много активни и ползотворни от взаимен интерес за администрацията и Съюза.
Бяха проведени няколко среща между ръководствата на Агенцията и СГЗБ с цел
запознаване с утвърдената програма за научно-технически мероприятия на СГЗБ за
2017г. и съгласуване на дейността за съвместно организиране на общи събития. Инж.
Чалева взе пряко участие в редица събития, организирани от СГЗБ и насърчаваше
служителите на АГКК и СГКК да присъстват активно в друга част от мероприятията.
Служебното ръководство на МРРБ и АГКК прие някои от предложенията за
изменение в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от
2017 г.). Най-съществените предложения на СГЗБ за изменения касаеха важни аспекти
от практиката, като отмяната на скритата забрана за използване на RTK измервания
при определяне на координати на точки от РГО и регламентиране на форсмажорни
обстоятелства, при които изпълнителите на геодезически дейности се освобождават от
отговорност за неспазване на срокове. Редица други съществени наши предложения
останаха извън последните промени. В резултат СГЗБ представихме за обсъждане
Проект на Наредба за изменение и допълнение, който и до ден днешен е с неизвестна
съдба.
В контраст с активния диалог по време на служебното правителство между
администрацията и професионалните геодезически организации ситуацията се
промени коренно при встъпване на новото редовно правителство. Седмица след
назначаването на инж. Йовев за зам. министър на МРРБ в настоящият кабинет
министъра насрочи среща с неправителствените организации за 07.06.2017г. Един ден
преди това, със съобщение по електронна поща, срещата беше отменена „във връзка
с промени в програмата на министъра“, като се очакваше допълнителна дата да бъде
определена през седмицата 12-16 юни. На 21.06.2017г. три от професионалните
геодезически организации (КИИП, КИГ и СГЗБ) депозирахме писмо до Министъра на
МРРБ по повод извършените кадрови промени в АГКК и напомнихме очакването ни за
провеждане на обявената среща. Така и останахме в очакване за среща с
ръководството на МРРБ до днес!
По предложение на СГЗБ инж. Михаил Киров организира среща с браншовите
организации в седмицата на неговото повторно назначаване на поста изпълнителен
директор на АГКК. Той декларира заявка за сътрудничество и диалог, даде и доста
обещания за конкретни краткосрочни мерки, както и за продължаване на предприети
дългосрочни инициативи. Нито едно от обещанията и декларациите в последствие не
се изпълниха! Диалогът в този формат свърши още след първата среща. За първи път
ресорния зам. министър в МРРБ и директора на АГКК се показаха пред колегията по
време на организираната от АГФ геодезическа среща през месец октомври – 4 месеца
след заявената инициатива от Министъра на МРРБ и след подканите от страна на
останалите 3 браншови организации.
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Последвалата липса на инициативност и желание за участие на ръководството
на АГКК в мероприятията организирани от СГЗБ могат да се оценят като
възстановяване на замразяването в отношенията на двете организации, което се
наблюдаваше в един предходен период, за който мислехме, че е приключен и
забравен. Все пак трябва да се отбележи, че въпреки нежеланието за лично участие на
Изпълнителния директор на АГКК в мероприятията на СГЗБ в тях участваха други
представители на АГКК и СГКК.
Още при втората среща на геодезическата колегия с ръководството на МРРБ от
служебния кабинет и инж. Чалева в ролята й на изпълнителен директор на 23.03.2017г.
бе представена инициативата (явно подготвена от предходното ръководство на
Агенцията) за организиране на работна група за разработване на проект на
дългосрочна програма за устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията,
картографията и кадастъра. Тогава тази задача беше обявена като приоритетна за
ръководството на АГКК и МРРБ, като на 29.03.2017г. бе издадена заповед за
формиране на работната група.
В състава на групата бяха включени 18 експерта (9 от АГКК, 4 от
неправителствените организации, 3 от академичните среди, 1 от ВГС и 1 от Гранична
полиция). Бяха определени датата 12.04.2017г. за първо заседание и срок за
изпълнение на задачата до 01.06.2017г. Това развитие напълно съответства и на
дългогодишните инициативи на СГЗБ в посока на създаване на визия и стратегия за
развитието на бранша, както и на решенията на проведения през февруари 2016
Първи геодезически събор.
След като по предложение на СГЗБ лично изпълнителния директор даде
съгласие да оглави дейността, бяха формирани три подгрупи по основните теми
„Кадастър и геоинформационни системи“, „Геодезия и картография“ и „Наука и
образование“. Работната група стартира доста усилено и ентусиазирано дейността си
в една делова и конструктивна обстановка, като заседания и срещи бяха провеждани
почти през седмица. Събрани бяха много материали за преглед и анализ, организира
се електронна платформа за обмяна на документите в подгрупите, постъпиха реални
предложения за обсъждане, формулирани бяха редица конкретни текстове.
От страна на Съюза в състава на работната група участват Председателя, както
и проф. дин инж. Андрей Андреев от ШУ. По предложение на СГЗБ в работната група
бяха поканени като експерти инж. Цветен Боев, д-р инж. Кирил Стоянов, проф. д-р инж.
Илинка Иванова, проф. д-р инж. Момчил Минчев.
Една от първите заповеди на инж. Михаил Киров (който беше в състава на
работната група) след встъпването му в длъжност в АГКК през юни 2017г. беше да
издаде нова заповед за промяна на ръководството и състава на работната група. За
съжаление изпълнителния директор без да се консултира с работната група дебаркира
от отговорността да участва пряко в съставянето на най-важния и стратегически
документ, касаещ АГКК и геодезическия бранш.
Естествено тази промяна рестартира цялата дейност - от страна на новото
ръководство на работната група беше подложено на ревизия всичко, свършено до
тогава. Разбираемо това подейства разединяващо и демотивиращо на участниците,
положили известни усилия до тогава да съставят предложения за текстове. Така 8
месеца след поставеното начало и „де факто“ два старта на дейността на работната
група тя не е постигнала целта, продължава своята работа доста спорадично и
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неорганизирано, но най-вече безидейно и без ясна посока и визия. Вече повече от 2
месеца работата е в абсолютен застой!
Дано все пак инициативата завърши с така необходимия за развитието на
бранша стратегически и визионерски документ за който СГЗБ настоява вече няколко
години!
Това състояние ни дава повод да оценим отношенията между СГЗБ, АГКК и
МРРБ като далеч от желаното добро ниво, което се надяваме да се промени в
най-скоро време в полза на професионалната ни общност и обществения
интерес.
Продължава положителното развитие в отношенията на СГЗБ с ВГС към
Министерство на отбраната. Трябва да се каже, че това е естествено продължение на
дългогодишните задълбочени и ползотворни отношения между двете институции.
Може да се отбележи продължаващото ангажирано отношение на представителите на
ВГС към научно-техническите дейности на Съюза. Техни представители взеха участие
в докладите и дискусиите на проведените регионални срещи и Международния
симпозиум като ръководители на сесии и автори. Благодарение на ръководството на
ВГС беше осигурена приятната атмосфера на залите в Дома на армията за
провеждане на съпътстващия коктейл.
2. Сътрудничество с учебни заведения и научни институции
Като член на ФНТС, Съюзът поддържа традиционните служебни и персонални
отношения с ръководството на Федерацията и другите професионални съюзи в нея.
Секретарят на Съюза е член на УС на Федерацията. Участва в работните срещи, взема
участие и предлага от името на Съюза становища по методиката за съфинансиране на
съвместната дейност.
През изминалият отчетен период продължи развитието на традиционно доброто
сътрудничество на СГЗБ с УАСГ и по-специално с Геодезическия факултет. Повечето
научно-технически дейности на Съюза бяха организирани с участието или със
съорганизаторството на Геодезическия факултет. Благодарност дължим за подкрепата
и пряката ангажираност в дейностите на Съюза на проф. д-р инж. Пламен Малджански,
проф. д-р инж. Борислав Маринов, проф. Станислав Василев и гл.ас.д-р инж. Нели
Здравчева от Катедра „Фотограметрия и дистанционни методи“, доц. Мая Илиева, доц.
Борислав Александров и д-р инж. Надежда Ярловска. Специално трябва да отбележим
активната роля за осъществяване на тясното сътрудничество с УАСГ на доц. д-р инж.
Тодор Костадинов, който участва и в управлението на Съюза като Зам. председател.
Продължи развитието на стабилни и ползотворни отношения на сътрудничество с
ръководство на Геодезическия факултет – декана проф. Елена Пенева и зам.декана
доц. Иван Кунчев, който бе предложен и утвърден за член на УС на Съюза. На всички
тях дължим популяризирането на дейността на Съюза сред студентите и докторантите
по Геодезия, както и тяхното участие с доклади и присъствие на различните
мероприятия на Съюза.
Трябва да се отбележи, че се констатира известно дистанциране на
ръководството на Геодезическия факултет след проведената на 16.06.2017г. среща с
Експертна група на НАОА по процедура за оценяване на Проект за откриване на
специалност „Геодезия” от регулираната професия „Инженер в геодезията,
картографията и кадастъра” към Геодезически факултет при УАСГ. В провелата се
дискусия Председателя на СГЗБ изказа добронамерени критични бележки към
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представените презентации и концепции за акредитация, препоръча промени в
активността на факултета в работната група към АГКК за разработване на
дългосрочната програма за развитие на геодезията и кадастъра, както и призова към
повишаване на ролята на факултета в следдипломната квалификация на
геодезическата колегия в синхрон с приетата национална стратегия „Учене цял живот“.
Малко след това настъпиха промени в ръководството на работната група към
АГКК за разработване на проект на дългосрочна програма за устойчиво развитие на
политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра, като за председател
бе определена проф. Елена Пенева. Както вече се спомена представителите на СГЗБ
не поощриха тази промяна поради принципното мнение, че ръководителя на АГКК
следва да управлява дейността на тази така важна работна група.
След тези събития отношението на ръководството на Геодезическия факултет
към СГЗБ осезаемо се промени, като в контраст с активното сътрудничество преди
това демонстративно бяха преустановени контактите както на официално, така и на
неформално ниво. СГЗБ не беше поканен да участва в официалната церемония по
случай тържественото откриване на международната юбилейна научна конференция
при честване на 75-та годишнина на УАСГ в Геодезическия факултет, нито получи
покани за традиционното участие в церемониите по откриване на новата учебна година
и връчването на дипломи на абсолвентите от факултета.
Изказвам мнение, че доброто сътрудничество между СГЗБ и геодезическите
учебни институции не бива да се ограничава само с протоколни присъствия на
тържествата за откриването на учебната година или дипломирането на випуските,
както и покани за събития с формален характер, на които изказването на становища от
името на Съюза не е желано! Необходима е по-сериозна ангажираност към
действително съдействие за организирането и успешното провеждане на общите
мероприятия.
Традиционно добри са и отношенията на Съюза с МГУ. Трябва да отбележим
активното участие в дейностите на СГЗБ на д-р инж. Аспарух Камбуров. Той лично
подпомага организирането и провеждането на редица събития и има особена заслуга
като представител на младежката секция към СГЗБ. Както бе споменато по негова
идея бяха организирани за първи път и съпътстващите технически демонстрации по
време на международния симпозиум. През тази година проф. Момчил Минчев
възобнови по-активното си участие в събития на СГЗБ, като той бе поканен като
експерт в работната група към АГКК по разработване на дългосрочната програма по
предложение на Съюза. Потвърждава се виждането, че трябва да привлечем още
колеги от МГУ за по-дейно участие в обществения живот на Съюза.
Преподавателите по Геодезия от ЛТУ продължават своята дългогодишна
традиция на пряко участие в дейността на Съюза и научно-техническите мероприятия.
Трябва да се отбележи активната роля на доц. д-р инж. Венета Коцева и останалите
колеги от Катедра „Лесоустройство“.
Преподаватели от Шуменския университет и Благоевградския университет също
традиционно са активни с участието си в управленските структури и в събитията на
СГЗБ. Проф. Андрей Андреев, проф. Илинка Иванова, доц. Димитър Петров и доц.
Пенка Кастрева редовно участват в мероприятията на съюза.
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СГЗБ развива дългогодишни отлични отношения с различни институти и
департаменти на БАН. Тук трябва са е посочи активната дейност на проф. д-р инж.
Керанка Василева от ИГГГ.
Тази година направихме стъпка за възстановяване на традиционно добрите
връзки със секция "Геодезия" на Гранична полиция. Инж. Бръшлянов съдейства
отправим специална покана към началника на секцията инж. Пламен Танев за участие
в международия симпозиум. Не трябва да спираме да търсим подновяване на подобни
отношения и с висшето училище в Суходол, да потърсим контакти с Варненския
университет,със Софийския университет и да регулираме връзките със средните
училища, в които се изучава геодезия.
3. Сътрудничество с частни фирми
Сред частните фирми, които подпомагат под една или друга форма дейността на
СГЗБ през отчетния период трябва да се отбележат следните:
ГЕОКАД-93, МЕТРИСИС, СОЛИТЕХ, ГЕОХАЙД, ГЕО ИВАНОВ, ИОЕС, ГЕО
ПЛЮС, РЕСАК, КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО, ГЕОМЕРА, ГИС СОФИЯ,
ГЕОКОНСУЛТ, ГЕОНИК-ЗЕМЕМЕРНО БЮРО, ГЕОВАРА, ИОКТО и др.
На всички ръководители на тези фирми изказваме благодарност за оказаното
съдействие и надежда, че ще продължат своето благородно дело. Надяваме се и други
колеги да откликнат на призива ни за по-дейно участие в съюзния живот.
Продължава сътрудничеството с фирмите, дистрибутори на геодезически
инструменти и технологии. През 2017г. се затвърди традиция почти всички
мероприятия на СГЗБ да бъдат съпътствани с презентации и изложба на найсъвременни геодезически инструменти, което обогатява събитията и е много полезно
за присъстващите колеги.
4. Сътрудничество с други професионални организации
Продължава доброто сътрудничество със секцията по "Геодезия" към Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Реализирани са добри
контакти и активно сътрудничество, като Председателя на националната секция инж.
Николай Главинчев участва в много от мероприятията на Съюза. Председателите на
Националната и на Софийската регионална колегия на Секцията по Геодезията в
Камарата и на Съюза са в тесен контакт и обменят мнения и становища по актуални
въпроси. Връзката се заздравява и от факта, че и в двете организации заместник
председател е д-ц. д-р инж. Тодор Костадинов, което спомага за лесната комуникация
и сътрудничество.
Трябва да се отбележи, че в този период професионалните геодезически
организации „де факто“ прекратихме опитите за консолидацията си за общи действия и
инициативи. Това може да се оцени като отрицателен факт в организационния живот
на колегията ни.
След като през 2016г. постигнахме известни успехи чрез успешното провеждане
на Първи геодезически събор през тази година не само, че не продължихме с общи
инициативи, а реално се върнахме в едни времена от преди 5 години – ръководствата
на всяка организация отново взеха да определят, коя е по-значима и представителна.
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С огорчение споделяме, че нашите писмени предложения към КИГ и АГФ за
подписване на споразумения за дългосрочно сътрудничество с цел осъществяване на
общи инициативи и съиздаване на списание „Геодезия, картография, земеустройство“
бяха отхвърлени от колегите с решения на техните управителни съвети и общо
събрание. Не е успокояващо, че при гласуването на това предложение от ОС на КИГ
то е отхвърлено с 23 гласа за, 21 въздържали се и 6 против, защото крайното решение
в резултат на изразената воля на делегатите не изглежда по-положително. Нещо
повече, беше отменено с мнозинство от 62% вече взето решение на ОС на КИГ от юли
2016г. за ежегодно финансово подпомагане на СГЗБ за издаване на списанието
миналия октомври!
Проявленията на постигнатото ниво на обезличаване на колегията вече са
много, но най-осезаемо то се усети по време на дискусията по повод на появили се
предложения от Секция „Транспортно строителство“ в КИИП значима част от
инвестиционните проекти по част Геодезия (вертикалното планиране и трасировъчни
планове) за обекти с транспортна натовареност (пътища, улици, паркинги, площади) да
се прехвърлят в новосъздаваната част „Пътища“. Тогава ние всички не намерихме
начин да се обединим за защита на общите ни интереси! Секция Геодезия в КИИП
води неравна битка, но не потърси съдействие и мнение от другите организации.
Председателят на КИГ по право участва в заседания на експертни и консултативни
съвети към Министъра на МРРБ, но не се счете за необходимо да се търси по-широко
обсъждане и формиране на общо мнение. СГЗБ изобщо не бе канен да присъства по
какъвто и да било начин в така нареченото обществено обсъждане, но въпреки това
публикувахме на сайта на съюза всички документи и мнения по темата и изпратихме
поредица становища до МРРБ! От АГФ традиционно не се получи мнение по
проблема, сякаш геодезическите фирми не се занимават с разработване на
инвестиционни проекти по част Геодезия! За съжаление се стигна до опити за
омаловажаване на становища и откровено подценяване на мненията на най-видните
ни специалисти в областта на вертикалното планиране само, защото са изказани от
лично експертно име! Заговори се открито за напускане на геодезистите от КИИП без
някой да пита членовете на секция „Геодезия“ в тази организация какво мислят по този
въпрос. В така създалата се спорна ситуация и ресорния зам. министър май няма да е
в състояние да предотврати поредната загуба на позиции от цялата ни колегия,
независимо че е геодезист! Крайният резултатът от тази сага все още не е съвсем
ясен, но симптомите за разнобой в защита на общите ни интереси са много ясни и
тревожни!
Продължава да липсват официални контакти с Българска Картографска
Асоциация (БКА), въпреки че представители на тяхното ръководство се забелязваха
сред присъстващите на някои от събитията, организирани от СГЗБ.
Има положителни опити за контакти по общи проблеми със създадената през
май 2016г. Камара на геодезистите в България със седалище в гр. Варна.
През тази година бе обявено учредяването на нова (седма) професионална
неправителствена организация в нашата колегия, а именно ГИС Алианс с основен
инициатор фирма МАПЕКС АД и председател инж. Ал. Лазаров. След проведено
обсъждане сред членовете на УС на СГЗБ беше взето решение Съюза да отклони
поканата за участие като асоцииран член в новата организация с основен мотив, че
така още повече се задълбочава дефрагментирането на геодезическата
професионална общност.
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Все пак всички държавни, научни, образователни и професионални геодезически
организации се обединихме в подкрепата на една идея – да се преименува ул.
„Мусала“ в гр. София на името на признатият ни учен акад. Владимир Христов.
Процедурата беше инициирана от СГЗБ и в момента е в административно
производство.

VII. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА
Професионално финансовата дейност се осчетоводява в рамките на ФНТС, като
за целта е натоварен съответен счетоводител, водещ финансите и на други съюзи.
Контролната комисия при поискване получава достъп до всички финансови документи
на Съюза.
Приходите на Съюза основно са от провежданите международни симпозиуми, от
ФНТС, индивидуален и корпоративен членски внос, от спонсори от страната и други
по-незначителни източници. За 2017г. приходите възлизат на 15 630лв - с 21% помалко в сравнение с миналата година, когато приходите бяха 19 777лв. От членски
внос за 2017г. са събрани 1600 лв. Разходите на Съюза са свързани с издаването на
списанието, възнаграждение на служителите и сътрудниците, провеждане на научнотехнически прояви, кореспонденции, членски внос в международни организации и
ФНТС и др. Разходите за 2017г. възлизат на 21 830лв – с 17% по-малко от тези през
2016г., когато бяха 26 324,38лв. (финансовият отчет не е окончателен). Отрицателният
баланс е покрит с приходи от минали периоди. Балансите на наличните средства към
днешна дата по сметките на Съюза са положителни. Видно е, че бюджета на Съюза за
отчетния период е повече от скромен за активната дейност, която се реализира от
организацията. Трябва да се отбележи още, че постъпленията, които Съюзът има от
отчисленията на Федерацията продължават да са относително преобладаващи.
Членският внос на Съюза в международните организации – FIG и ISPRS са
плащани редовно. Проблем е покриването на членския внос за участие в европейската
организация CLGE за минали години (за 2017г. членския внос е платен), за което
имаме и официално искане за мнение за продължаване на членството на Съюза.
Финансовата дейност, при съществуващите затруднения и относително големите
разходи за Съюза, които се налага да бъдат направени може да се оцени като
успешна, въпреки че набирането на средства става все по-трудно. Очевидна обаче е
необходимостта от намиране на нови форми за финансиране на Съюза. Трябва да се
отчете, че не сме направили много по идеята за търсене на възможности за участие на
СГЗБ в международни и други проекти по програми финансирани от Европейския съюз.
Очакваме предложения и по-активна дейност на членовете на УС в това отношение.
Необходимо е още и съдействието на цялата колегия за финансово стабилизиране на
Съюза и най-вече по отношение на издаването на съюзното списание ГКЗ.
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщавайки дейността на СГЗБ през изтеклия период от ноември 2016г. до
ноември 2017г. може да се приеме положителна оценка за свършената работа като
обществено полезна, активна, целенасочена, в много отношения успешна и резултатна
в полза на геодезическата ни колегия. Съюзът продължава да е най-активната
геодезическа професионална организация и основен генератор на идеи, концепции,
мнения, становища и предложения. Все повече се утвърждава значимата роля на
Съюза като организацията обединител на усилията на цялата геодезическа
професионална общност в България, като двигател и форум за изявите й.

гр. София
18.12.2017 г.

Председател:
/д-р инж. Иван Калчев/
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