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I. ВЪВЕДЕНИЕ
В настоящият отчет е представена обобщена информация за дейността на Съюза
на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) за периода от 30.11.2017г. до
30.11.2018г. Отчетът е подготвен от Председателя и Секретаря на СГЗБ с цел
представяне пред Управителния съвет на Съюза на резултатите от дейностите по
изпълнение на приетия план за 2018г.

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. Заседания на Управителния съвет
На 21.12.2017г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет (УС), който
съгласно устава, изслуша и прие отчета за дейността на СГЗБ за периода 2016-2017г.
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.
Председателят на Съюза направи общ преглед за дейността на организацията и
допълни някои факти, като воденето на писмена кореспонденция с професионалните
организации за дългосрочно сътрудничество, както и кореспонденцията за
отбелязването на световния ГИС ден и създаването на ГИС – алианс в България.
В последвалите изказвания по доклада се дискутираха проблеми в организацията
на създадената от АГКК „Работна група за разработване на дългосрочна програма за
развитието на геодезията, картографията и кадастъра“, като отношение взеха доц. д-р
инж. Иван Кунчев (ГФ на УАСГ) и д-р инж. Иван Калчев като участници в групата, доц. др Костадин Костадинов и други.
Чл. кор. проф. д-р инж. Георги Милев взе отношение по отчета и проблемите на
Съюза, като подчерта, че дейността на нашата организация е впечатляваща, но поради
различни обстоятелства може би трябва да се ограничат планираните дейности в плана.
Той изказа мнение, че трябва да се търси по-широка подкрепа сред останалите активни
организационни структури в страната и да се ангажира по-широк кръг от хора.
Проф. д-р инж. Георги Вълев взе отношение по дейността на съюза, като я оцени
като не малка. По отношение на влиятелност на нашия Съюз, аз съм обезпокоен. Роенето
на все нови и нови професионални организации се отразява отрицателно върху нашата
дейност. Имаме няколко хиляди колеги, а не можем да ги привлечем.
Доц. д-р инж. Венета Коцева изказа мнение, че членската маса трябва да дойде от
младите. Трябва де се обърнем към преподавателите в университетите и
специализираните гимназии. Там трябва да се положат усилия.
По отношение на международния симпозиум тя счита, че колегията има нужда от
него и той трябва да се провежда всяка година. Доц. д-р инж. Костадин Костадинов
сподели, че може би вече за всяка година не ни достигат силите да провеждаме
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симпозиум. В тази връзка д-р инж. Иван Калчев предложи да се разглеждат алтернативни
решения, като например организиране на уебинари, при което усилията и разходите ще
бъдат значително по-малки. Компромисът е в липсата на директни контакти между
участниците и колегите. Проф. д-р инж. Керанка Василева предложи семинарите да са
на английски език, ако искаме да привлечем и чужденци. Доц. д-р инж. Иван Кунчев
предложи темите да са по-практически.
Проф. д-р инж. Георги Милев напомни, че предстои форум на ФИГ в Истанбул.
Предложи се да се организира пътуване до там за участие във форума. Идеята беше
подкрепена от присъстващите.
След проведената дискусия отчетния доклад бе приет единодушно с гласовете на
всички присъстващи членове на УС.
Секретаря на СГЗБ инж. Иванка Колева представи за дискусия план-проект за
дейността на СГЗБ за 2018г. с поредица научно-технически мероприятия. Всяко от
предвидените мероприятия бе представено с кратък анализ на проведените до сега,
следвайки установените традиции.
Обсъждането на плана за 2018г. приключи с единодушно гласуване, с което той се
прие за решения на УС.
2. Заседания на Изпълнителното бюро на СГЗБ
Изпълнителното бюро е функционирало редовно, като са проведени 4 заседания
през отчетния период (на 15.02.2018г., 11.07.2017г., 23.08.2018г. и 11.10.2018г.). На
заседанията са разглеждани и решавани основно текущи проблеми. По важните от тях
са:
• обсъждане на организацията на посещението на Конгреса на FIG в Истанбул;
• 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
и АГКК;
• обсъждане и взимане на решения за участието в дейността на CLGE и
организирането на Генерална асамблея на тази организация в София през
2019 съвместно с КИГ.
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, инж. Иван Андреев и 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 МРРБ и АГКК.
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3. 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 и през тази
година.

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 30.11.2018г. е 114 физически
лица и 5 юридически лица. През 2018 г. са приети 7 нови членове на СГЗБ. От 2017
година 16 души не са платили, но по устав продължават да са наши членове.
Издават се 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. С приетите изменения в Устава на Съюза от
2017 година със заплащането на членски внос членовете на Съюза придобиват правото
на достъп до електронното издание на съюзното списание.
2. Дейност на комисиите, секциите и клубовете на СГЗБ
Анализа на дейността на комисиите, секциите и клубовете на СГЗБ показват
следното:
a) Някои от комисиите работят активно например по основните проблеми на
геодезията, с председател д-р инж. И.Калчев, по нормативните документи с
председател проф. Г. Вълев и комисията за Социална дейност и работа с
младежта, с председател инж. И.Колева. 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. И.
Колева. Останалите комисии продължава да имат нужда от активиране на
дейността си.
b) Традиционно активна е дейността на секция „Фотограметрия и дистанционни
изследвания“, която много редовно и отговорно провежда своите заседания. По
утвърдената вече многогодишна практика и тази година, за 13 –ти пореден път,
се организира национално съвещание от тази секция. Нейният председател –
проф. П. Малджански продължава да бъде обединителна фигура в тази
пофесионална общност.
c) Младежката секция под ръководството на Зам. председателя на СГЗБ д-р инж.
Кирил Стоянов за трети път организира самостоятелно вече утвърдения в
календара на Съюза семинар на младите геодезисти съвместно с
геодезическия факултет на УАСГ и учители от СГАСГ „Христо Ботев“.
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
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и тематични срещи, да се търсят подходящи хора и нов подход за активизиране
и на останалите секции;
e) Дейността на клубовете на Съюза е доста различна като активност в
различните региони. Част от клубовете имат по-активна дейност - провеждат
полезни и интересни за колегите в съответния регион мероприятия. Такива са
в Русе, Стара Загора, Пловдив, Плевен, Ямбол. За съжаление не всички
клубове представят данни за състоянието при тях, а усилията на ръководството
на Съюза за възстановяване на регионалните клубове и създаване на нови на
териториален принцип или по интереси, не могат да се отчетат като успешни.
Към организационната дейност ще отнесем многостранната, компетентна и
всеотдайна работа на Секретаря на СГЗБ инж. Иванка Колева, която в продължаваща
вече няколко години трудна обстановка поддържа сама организационния живот. За поактивна работа в организационната дейност е поканена г-жа Стоянка Комарова, която
освен дългогодишния ангажимент като технически редактор на списание ГКЗ пое и част
от организационните дейности. От особена важност стои въпроса за привличане на поне
един нов постоянен сътрудник в канцеларията на Съюза, както и разглеждане в спешен
порядък на кандидатури за нов Секретар на съюза в предвид заявеното желание на инж.
Колева за оттегляне от активна дейност.

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 2018г. Някои от тях бяха организирани със съдействието на
съорганизатори – институции, организации и фирми. За изтеклия отчетен период
проведените научно-технически изяви са:
1. VII Тържествено честване на деня на геодезиста
На 21 март 2018 г. за седма поредна година в България се отбеляза тържествено
деня на геодезиста. Събитието се провежда традиционно по инициатива на Европейския
комитет по геодезия (СLGE) и бе организирано от СГЗБ – член на СLGE. Тази година за
първи път инициативата прерасна в Световен (глобален) ден на геодезиста:
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Тази година празникът беше посветен на Карл Ритър фон Гега, австрийски
железопътен инженер, геодезисти и архитект.

Тази година домакин на тържеството бе Дома на техниката в гр. София. На него
присъстваха над сто души, сред които инж. Валентин Йовев – зам. министър на МРРБ,
инж. Михаил Киров – изпълнителен директор на АГКК, Емилия Ангелова – гл. секретар
на АГКК, инж. Милен Димиев – председател на УС 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.
Тържеството бе открито от Председателя на СГЗБ. Приветствие към колегите
поднесе зам.министъра на МРРБ – инж. Валентин Йовев.
Есе за живота и творчеството на Карл Ритър фон Гега беше подготвено
традиционно и представено от проф. Г. Вълев – почетен член на СГЗБ.
Новите монографии в областта на геодезията, издания на СГЗБ, бяха
представени от доц. д-р инж. Венета Коцева. Колегите от ЕСРИ България имаха
възможност да представят ГИС решения за нуждите на геодезията.
След официалната част специален музикален поздрав поднесе талантливата
млада пианистка Мария-Десислава Стойчева, което придаде още повече тържественост
и празничност на събитието.
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2. VIII Младежки семинар
На 24 април 2018г. в зала 120 в Университета по архитектура, строителство и
геодезия (УАСГ) се проведе VIII 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).
Д-р инж. Кирил Стоянов, заместник-председател на СГЗБ, откри семинара,
поднесе поздравления към присъстващите, a приветствия отправиха доц. д-р инж. Иван
Кунчев – Зам. декан на Геодезическия факултет и д-р инж. Иван Калчев – Председател
на СГЗБ.
В продължение на идеята на секретаря на Съюза всяка година младежкия
семинар да се посвещава на някоя значима за българската геодезия личност през 2018
година тази личност беше проф. Велико Куртев. Колегите от Геодезическия факултет
представиха доклад за живота и делото му, а неговата дъщеря (преподавател в СПГАСГ
„Христо Ботев“ и доц. д-р Руска Димитрова споделиха спомени.
Изнесени бяха още и следните презентации:
• “Европейски проект по програма ЕРАЗЪМ в Германия“ от ученици от СПГАСГ;
• „Представяне на специалностите „Геодезия“ и „Устройство и управление на земи
и имоти“ от преподаватели и студенти на Геодезически факултет наУАСГ.
Специална благодарност за успешното провеждане на събитието дължим на
членовете на УС на СГЗБ - доц. Иван Кунчев и зам. председателя на СГЗБ - доц. Тодор
Костадинов, както и на инж. Боряна Марина от СПГАСГ „Христо Ботев“.
3. Среща на дамите, свързани с геодезическата професия
На 13.02.2018 г. Комисията за работа с жените при Съюза на геодезистите и
земеустроителите в България организира и проведе поредната среща-разговор на
жените – геодезистки, земеустроителки, служителки в различни геодезически фирми и
ведомства, както и съпруги на колеги-геодезисти. Срещата се състоя в зала 2 на Дома
на науката и техниката в гр. София.
Предстоящите празници - на любовта и виното и празникът на жената - бяха
повод за весело настроение и оживени разговори.
Секретарят на СГЗБ - инж. Иванка Колева запозна присъстващите с проведените
през 2017 година събития в организацията и с плана за дейността през 2018 година.
Доц. Нели Здравчева разказа за прекрасните й преживявания в гр. Брацигово по
време на националното съвещание по фотограметрия.
Срещата продължи в задушевен разговор за професионалните проблеми,
споделени бяха мнения за политиката в геодезията и опита в решаването на ежедневни
професионални казуси.
Инж. Райна Вучкова отправи предложение към ръководстото на Съюза да се
търсят форми и начини за обучението на техническите специалисти в общините.
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Много мило поздравление дамите получиха от проф. Георги Вълев. Въпреки че
той не присъстваше на срещата, с него беше осъществена конферентна връзка и
проведен разговор
Както винаги, срещата беше полезна, сърдечна и мила, но и много „вкусна“.
Колежките бяха донесли лакомства и освежителни напитки. Заслужено бяха оценени
ръчно приготвените изделия от инж. Мила Атанасова и инж. Веселина Господинова.
4. Регионална геодезическа среща „Технически новости и актуална
информация“ - гр. Бургас
На 30 май 2018г. СГЗБ съвместно с Геодезическия факултет на УАСГ и ФНТС
организира поредната регионална геодезическа среща, съгласно Плана за работа на
Съюза за 2018 година. Срещата се организира със съдействието на регионалната
организация на геодезистите, ПГСАГ „Кольо Фичето“ гр. Бургас и Домът на науката и
техниката гр. Бургас.
Присъстваха около 80 колеги от Общини Бургас, Ямбол и Сливен. Събитието
уважиха колеги от геодезически фирми в град Бургас, ученици, ветерани и дейци на
Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС).
В началото приветствие към форума отправи Директор на Дома на техниката в гр.
Бургас. Поздравление към участниците в семинара отправи председателят на
регионалната колегия на КИГ и КИИП инж. Атанас Иванов, като изказа убеждението, че
подобни срещи ще спомогнат за постигане на набелязаните задачи пред колегията.
Председателят на СГЗБ д-р инж. Иван Калчев отправи благодарност към
домакините, приветства всички присъстващи и направи кратък преглед на дейността на
Съюза. Доц. д-р инж. Тодор Костадинов представи на присъстващите млади колеги
обучението в геодезическия факултет на УАСГ, като ги покани да продължат
образованието си именно в този факултет.
Бяха представени четири презентации за технически новости от фирмите
„БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕООД, „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД,
„ГЕОКАД 93“ ЕООД и „СОЛИТЕХ“ ЕООД.
Д-р инж. Иван Калчев запозна присъстващите с актуалните професионални
проблеми и активната позиция на СГЗБ по тях.
6. Представянето на книгата "Рими и формули"
Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България беше съорганизатор на
церемонията по представянето на книгата "Рими и формули". Това са 2 свързани книги
с автор Невена Христова, като първата е посветена на нейният дядо поета Кирил
Христов, а втората - на нейният баща акад. Владимир Христов.
На 14 юни, в зала 4 на Дома на техниката в София, в много тържествена
атмосфера, беше представена книгата за големия български поет и бележития
български учен. Присъстваха много колеги и развълнувани споделиха спомени и
впечатления за “АКАДЕМИКА“.
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5. XIII Национално съвещание на секция „Фотограметрия и дистанционни
изследвания” към СГЗБ
На 28 юни 2018 г. секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания“ към СГЗБ,
заедно с Федерацията на научно-техническите съюзи и Геодезическия факултет на
Университета по строителство, архитектура и геодезия /УАСГ/, проведе традиционното
годишно национално съвещание на тема: „Развитие на фотограметричните технологии
и дистанционните методи и тяхното приложение в практиката“. Съпътстващо събитие
беше отбелязването на 120 години от рождението на проф. Асен Райков.
По инициатива на ръководството на Геодезическия факултет на УАСГ то пое
домакинството на националното съвещание тази година, а колегите от катедра
“Фотограметрия и картография” се бяха заели специално да организират посрещането
и провеждането на мероприятието.
Зала 520 в сградата на УАСГ, бул. "Хр. Смирненски" 1, беше специално
подготвена да посрещне колегите като скъпи гости. По стар български обичай, всеки
пристигащ беше посрещнат с хляб и сол. Колегите бяха подготвили импровизирана
изложба от фотограметрични помагала, учебници и ръководства от проф. Райков, стари
списания с негови статии, снимки и др.
На заседанието присъстваха доц. Любка Павлова – предишният председател на
секцията, доц. д-р инж. Иван Кунчев – зам. декан на геодезическия факултет,
председателят на СГЗБ - д-р инж. Иван Калчев, проф. Георги Вълев – почетен член на
СГЗБ, ветерани, членове на секцията, представители на фирми, студенти и др.
Председателят на секцията – проф. д-р инж. Пламен Малджански откри
съвещанието, а доц. д-р инж. Иван Кунчев отправи специално поздравление към
присъстващите, подчерта добрата работа на секцията и пожела успешно провеждане на
съвещанието.
Съгласно обявения дневен ред, направени бяха следните научни презентации:
1. Тенденции в развитието на фотограметричните и дистанцонни методи - доц. д-р инж.
Нели Здравчева
2. Фотограметрични технологии за целите на кадастъра - инж. Ектерина Кичекова
3. Категоризиране на горски масиви чрез данни от ЛИДАР - Йоана Църовска
4. Използване на безпилотните летателни системи за мониторинг на почвената ерозия инж. Добромир Филипов, д-р инж. Силвия Филипова
5. Един сезон - една България! - инж. Петър Тодоров
6. Използване на дронове за документиране на архитектурни обекти – инж. Борислав
Борисов.
Доклад за 120 годишнината от рождението на проф. Асен Райков (основателят на
секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания) изнесе проф. д-р инж. Пламен
Малджански. В доклада беше отбелязана 60 годишнината на секцията.
По настояване на членове на секцията, инж. Иванка Колева, със съавтор доц. др инж. Нели Здравчева, направи презентация за посещението на представители на СГЗБ
в професионални институции в Истанбул.
Специални благодарности дължим на красивата девойка Гергана Здравчева
(дъщеря на колеги), която посрещаше дошлите с хляб и сол и слънчева усмивка, на
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музикалния ръководител на музикална школа „Иркапей“ – Бисера Иванова от с.
Драговищица, гр. Костинброд и зн нейните прекрасни талантливи възпитанички –
Енджел Стефанова и Камелия Лозанова, чието изпълнение впечатли колегите, внесе
радост, красота и възвишеност на научното съвещание. Особена е заслугата за
успешното провеждане на събитието на активния член на СГЗБ и секцията доц. д-р инж.
Нели Здравчева и всички които й помагаха, за всеотдайността, създадените
положителни емоции и прекрасните снимки от събитието!
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6. Ежегоден специализиран семинар "Нови геодезически инструменти и
технологии" в гр. Пловдив
На 28.09.2018 г. Федерацията на научно-техническите съюзи, СГЗБ и
Регионалната организация на НТС с Дома на науката и техниката - гр. Пловдив,
проведоха традиционния технически семинар на тема: „Нови геодезически инструменти
и технологии”.
Домакините, както винаги, бяха организирали гостоприемно посрещане. Интерес
към събитието проявиха колеги от гр. Пловдив, гр. София, гр. Асеновград, гр. Варна и
др. И тази година присъствието на ученици от ПГСАГ – гр. Пловдив, водени от техния
преподавател по геодезия - инж. Стайков, придадоха както младост и надежда на
събитието, така и увереност за необходимостта от провеждането на подобни прояви.
Инж. Димитър Арнаудов, председател на регионалната организация на СГЗБ,
откри семинара и представи участниците в програмата. Д-р инж. Иван Калчев,
председател на СГЗБ, поздрави присъстващите, благодари на домакините и лично на
инж. Арнаудов и пожела успешно провеждане на форума.
Направени бяха следните презентации от съответните автори:
1. Обучението в Геодезическия факултет на УАСГ, доц. д-р инж. Борислав
Александров;
2. Решенията на Hi-Target за българския пазар - инж. Никола Димитров, „ГЕОВАРА“
ЕООД;
3. Trimble – професионални геодезически решения - инж. Росен Петков, “Солитех“
АД
4. Новости от „ГЕO ПЛЮС“ - д-р инж. Иван Калчев
5. Геодезически инструменти на Геомакс - Васил Трайчев, „Геокад-93“
6. Първата българска мареографна станция в Антарктида - доц. д-р инж. Борислав
Александров, УАСГ
7. Актуални професионални проблеми - д-р инж. Иван Калчев, Председател СГЗБ
Учениците от ПГСАГ – гр. Пловдив, с интерес изслушаха доц. д-р инж. Борислав
Александров, който ги впечатли с възможностите, които ще им предостави Университета
по архитектура, строителство и геодезия, ако изберат да се обучават в него.
Презентацията на доц. д-р инж. Борислав Александров за първата българска
мареографна станция в Антарктида беше повод за възхищение от професионализма и
героизма на изпълнителите и предизвика искрена национална гордост в присъстващите.
Д-р инж. Иван Калчев сподели за участието и предложенията на Съюза в
обсъждането на нормативната база, касаеща обществените поръчки. Бяха чути
мненията на колегите по поставените въпроси. Оживените разговори потвърдиха
необходимостта от провеждането на подобни събития и затвърдиха ролята на
пловдивския семинар като събитие от регионално и национално значение.
7. XXVIII
Международен
симпозиум
"Съвременните
технологии,
образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните
с нея области”
На 8 и 9 ноември 2018г., в Дома на науката и техниката - София, Съюзът на
геодезистите и земеустроителите в България проведе XXVIII Mеждународен симпозиум
на тема „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в
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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.

Симпозиумът беше открит със слово от почетния председател на Съюза на
геодезистите и земеустроителите в България и председател на организационния
комитет на симпозиума чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев.
Официални гости на откриването на симпозиума бяха инж. Валентин Йовев – зам.
министър на МРРБ, инж. Виолета Коритарова – изпълнителен директор на АГКК, които
приветстваха участниците в симпозиума. Присъстваха и представители на ВГС и УАСГ.
Инж. Коритарова представи доклад за Реализация на държавната политика по
отношение на геодезията, картографията и кадастъра у нас.
В програмата на симпозиума бяха включени 40 научни доклада и 4 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.

По традиция, по време на симпозиума се проведе специална сесия за млади
специалисти и студенти. Младите хора имаха възможност да направят първите си
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публични презентации, подкрепени от своите ръководители и оценени и поощрени от
специалисти и колеги.
Симпозиумът беше съпътстван от изложба на геодезическа техника, в която
участие взеха фирмите „Българска геоинформационна компания“, „ГЕОВАРА“, „ГЕОКАД
93“. Изложба под названието „Дейността на СГЗБ“ показа интересни фотоси от активния
обществен живот на Съюза за 2018 година, запечатани от нашата колежка доц. Нели
Здравчева. Специална благодарност заслужава доц. Мила Атанасова за
осъществяването на идеята. Техническата изложба и фотоизложбата бяха открити от
председателя на СГЗБ д-р инж. Иван Калчев. Присъстващите бяха специално
поздравени от възпитанички на музикална школа „Иркапей“ , от с. Драговищица, гр.
Кюстинброд, с ръководител Бисера Иванова Тяхното изпълнение впечали колегите, и
внесе много красота възвишеност научното събитие.

Важен елемент за осигуряване на приятна атмосфера при провеждането на
симпозиума беше редовният коктейл за всички участници, проведен и тази година във
Военния клуб - Централен дом на армията. Привилегията да ползваме красивите зали
на тази културна икона на София дължим на нашия неизменен през годините партньор
и съорганизатор на симпозиума – ВГС. Всички имаха удоволствието да се насладят на
изпълнението на талантливата млада пианистка Мария – Десислава Стойчева, дъщеря
на наши колеги от Пловдив, която за пореден път уважи събитие на нашата организация.
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.
На симпозиума и съпътстващите го прояви освен от България имаше заявено
участие на представители от Турция, Германия, Македония и Украйна. В симпозиума
участваха геодезисти, земеустроители, строители, геофизици, физици, геолози,
географи, математици, специалисти по информатика, дистанционни изследвания,
селско стопанство и други.
В заключение не може да не отбележим, че повече от 150 души, много от които
младежи, посетиха форума. Всички участници получиха сертификати за участие, а
участниците в младежката сесия имаха подарък – геодезически речник на доц. д-р инж.
Венета Коцева. Тази традиционна проява на СГЗБ продължава да има своето
съществено място и значение за геодезията и свързаните с нея области.
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Организаторите обсъждат идеи за нейното продължаване и укрепване, като беше
обявена съвместната инициатива с Техническия университет на Истанбул следващия
XXIX симпозиум да се проведе там.
Специална благодарност следва да се отправи към чл.кор. проф. д-р инж. Георги
Милев – Председател на организационния комитет, както и към членовете на
техническия комитет на симпозиума - инж. Иванка Колева, секретар на СГЗБ, доц. д-р
инж. Нели Здравчева, доц. Мила Атанасова, доц. Аспарух Камбуров, Стоянка Комарова,
Кристина Гълъбова, които и тази година се справиха отлично с организационните
дейности.
,
Необходимо е да се отбележи специалната финансова подкрепа за подготовката
и провеждането на XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ, която оказаха спонсорите
от фирмите БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ, МАПЕКС, ГЕО ПЛЮС,
ЕВРОСЕНС, ГЕОПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ, КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО, както и
Секция „ГПГ“ на КИИП Област София като съорганизатор на събитието.
Симпозиумът намери отражение и на Интернет страницата на МРРБ.
8. Среща на дамите, свързани с геодезическата професия -2
На 28.11.2018 год. в зала № 105А, на Дома на техниката, ул. „Раковски” № 108 се
състоя планираната за 2018 година предколедна среща на дамите инженеригеодезистки и земеустроителки и на всички дами, свързани с геодезическата професия,
в т.ч. съпруги и майки на геодезисти, организирана редовно от Съюзът на геодезистите
и земеустроителите в България и Комисията за социална дейност и работа с жените към
Управителния съвет на СГЗБ.
Срещата се превърна в учредителна за дамския геодезически клуб към СГЗБ,
както по устав трябва да се нарича тази общност. За точното именуване имаше няколко
предложения и се взе решение да се сподели и обсъди по-внимателно и на следващата
среща да се вземе решение.
Инж. Дейвис Динков прие поканата на организаторите и изнесе презентация за
проекта „Създаване на триизмерна карта за историческа въстановка на кв. Изгрев,
София“. Интересните и ценни факти и професионалната работа на автора предизвикаха
възхищение и получиха поздравления.
Организаторите бяха подготвили празнична томбола за веселие и радост на
всички, а доц. Нели Здравчева, в омайна роля на Снежанка, поднесе от свое име
подаръчета за всеки.
Присъстващите
оптимистично.

отчетоха

събитието

като

полезно,

красиво,

весело

и

В обобщение може да се даде положителна оценка на научно-техническата
дейност на Съюза. С проведените мероприятия през отчетния период СГЗБ се
затвърждава като единствената професионална организация в областта на
геодезията с наситена и ползотворна програма от научно-технически събития.
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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.
През настоящият отчетен период се осъществиха редица международни събития
в страната и чужбина, в които СГЗБ взе по-активно участие.
По повод подписаният на 23.11.2017г. Меморандума за сътрудничество между
Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Македония и Агенцията
по геодезия, картография и кадастър на 24 -25 януари, в гр.София се проведе работна
среща. По покана на АГКК в срещата взеха участие и представители на НПО от
България.

Срещата беше повод за възобновяване и установяване на нови контакти с
геодезическите институции от Република Македония. Чрез представителите на
държавната институция ръководството на СГЗБ осъществи нови контакти с Камарата на
правоспособните геодезисти и търговски дружества за геодезически работи на
Македония (Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за
геодетски работи). В последствие през годината се проведе по-активна кореспонденция
на СГЗБ както с Агенцията, така и с Камарата от Македония, която се надяваме в
бъдеще да доведе до съвместни дейности.
По време на българското председателство на Съвета на ЕС на 13-15 март 2018г.
АГКК проведе международна конференция и пленарна среща на Постоянния комитет по
кадастър на Европейския съюз на тема „Данните като основа на дигиталното общество“.
По покана на АГКК всички НПО в областта на геодезията и кадастъра взехме участие в
събитието. Зам. председателят на СГЗБ д-р инж. Кирил Стоянов бе натоварен със
задачата да представи обобщен доклад за дейността на неправителствените
организации в България (СГЗБ, КИИП, КИГ и АГФ) пред конференцията:
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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. На 23.03.2018г. се проведе специална
среща на българската фотограметрична общност с висши представители на ISPRS проф. Чен Джун от Националния център по геоматика на Китай и първи вице президент
на ISPRS и проф. Сонгниян Ли от Университета Рейрсон (Канада) и ковчежник на ISPRS.
Събитието бе организирано и проведена от СГЗБ в Дома на техниката в гр. София със
съдействието на колеги от ФНТС и Института по космически изследвания и технологии
към Българска академия на науките (ИКИТ-БАН):

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. От 06 до 11 май 2018 г. в Истанбул (Турция) се проведе
XXVI международен конгрес и Генерална асамблея на Международната федерация на
геодезистите (FIG). СГЗБ организира посещение в Истанбул по повод на провеждащия
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се конгрес на международната организация и придружаващите го събития. На 9, 10 и 11
май 2018г. група от около 40 колеги посети Турция, където освен богатата туристическа
програма се проведоха поредица срещи в професионалната камара на турските
геодезистите, в Техническия университет на Истанбул и Службата по кадастър в
Истанбул.

Председателят на СГЗБ взе участие в срещата на президентите на организациите,
членуващи в FIG и ръководители на делегации с Президента на FIG проф. Криси Потсиу,
както и в заключителните заседания на Генералната асамблея, като упражни гласа на
Съюза при избора на нови ръководни органи и президент на FIG.

Тази година се активираха отношенията на СГЗБ и с европейската геодезическа
организация – CLGE. След проведени няколко заседания на ИБ на СГЗБ по повод на
проблемите с уреждане на финансовите задължения на Съюза и продължаването на
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членството в тази организация, по предложение на Зам. председателя инж. Иван
Андреев се взе решение наш представител да вземе участие в Генералната асамблея
на CLGE в Барселона (Испания). Целта на това участие бе да се възобновят позициите
на СГЗБ и да се заяви желание за участие в организирането и провеждането на
Генерална асамблея на CLGE в София през март 2019г. съвместно с другия български
представител в европейската организация – КИГ. В съответствие с тези решения
текущите задължения на СГЗБ към CLGE бяха покрити, а инж. Иван Андреев участва на
5 и 6.10.2018г. в заседанията на ГА в Барселона, където представи предложението на
СГЗБ да организира тържествено честване на Световния ден на геодезиста на
21.03.2019г. като придружаващо събитие на ГА в София. Освен това съвместно с
представителя на КИГ е внесена кандидатурата на акад. Владимир Христов за патрон на
честването на Световния ден на геодезиста през 2022г.

Поддържат се също двустранни контакти с геодезическите съюзи на редица
страни като продължава традицията за обмен на съюзните издания с 15 чуждестранни
организации.
Обобщено може да се даде добра оценка за активизирането на
международната дейност на съюза през изминалата година, като тази тенденция
следва да се продължи с нейното разширяване и разнообразяване. Необходимо е
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 за мероприятия в България.

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 единадесет
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 редовно благодарение на усилената работа на главния
редактор чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и екипа, като книжка с брой 5-6‘2018 в
момента се подготвя за печат. В предпечатната подготовка активно продължава да
помага бившият ни сътрудник инж. Кристина Гълъбова, а вече в колектива участва по19/26
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активно и г-жа Стоянка Комарова като щатен служител на СГЗБ. В изпълнение на
решението на УС в ръководството на редакционната колегия като заместник главен
редактор бе привлечена проф. Керанка Василева. С тези попълнения и с прякото
участие и на други колеги от редакционната колегия подготовката на списанието би
трябвало да продължи да се изпълнява все така успешно и занапред.
С безпокойство трябва да споделим, че за съжаление през 2018г. 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 55 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.
По инициатива на доц. д-р инж. Иван Кунчев бяха предприети действия за
включване на списанието ГКЗ в Националния референтен списък на рецензирани
научни издания и това вече е факт.
Продължава въведената преди три години практика списанието да се публикува
в електронен вид и да е достъпно on-line на интернет страницата на Съюза, с отделен
ISSN номер 2535-0927. Поради приетата допълнителна такса за абонамент за книжното
издание на списанието се преустанови възможността за неограничен достъп до
електронното издание, като само на членовете на СГЗБ се предоставят специални
връзки за безплатен достъп.
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. Сайта се използва за публикуване на важни за организацията и цялата ни
колегия доклади, становища, новини, мнения и дискусии. 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.
Продължава да се използва активно популяризирането и отразяването на
съюзните прояви чрез профила на нашата организация във Facebook.
Продължена бе работата по създаване и поддържане на нова интернет страница
специално за организацията на Международния симпозиум. Тази година беше
продължено започнатото от 2017г. поддържане на двуезична версия на сайта, 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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В заключение на направения обзор и анализ при така съществуващата
обстановка може да се даде положителна оценка на издателската дейност на
Съюза.

VI. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ,
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ, ЧАСТНИ
ФИРМИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Състояние на сътрудничеството на СГЗБ с държавни институции
През 2018г. отново трябва да отчетем не дотам доброто развитие на
сътрудничеството между СГЗБ и държавните институции.
С Министерството на регионалното развитие и благоустройството връзката се
осъществява благодарение на личното участие на зам. министъра инж. Валентин Йовев
в организираните от Съюза събития. Няма служебно координирана връзка между
министерството и нашето сдружение, която трябва да се потърси и осъществи.
Съюзът постоянно информира ръководството на АГКК и търси контакти за
съвместно провеждане на планираните събития.
Редно е да отбележим, че настоящото ръководство на АГКК в лицето на инж.
Виолета Коритарова прояви още с назначаването си добронамереност и желание за
сътрудничество с професионалния сектор в лицето на геодезическите
неправителствени организации. Проведоха се вече поредица срещи и обсъждания по
актуални проблеми. Формирани бяха работни групи за предложения за промени в
нормативната уредба, по точно ЗКИР, както и за методика за оценка на предложения в
процедурите по обществени поръчки на АГКК. Резултатите от тази съвместна работа
вече започват да се виждат – предложени са за обществено обсъждане текстове за ЗИД
на ЗКИР, както и част от предложенията ни по методиката за оценка на техническите
оферти са взети предвид в новите търгове. Трябва да посочим, че има още много какво
да се желае по повод на това сътрудничество, защото предлаганите текстове не
отразяват в цялост и обхват промените, заявени от представителите на СГЗБ, взели
активно участие в установения диалог между администрацията и НПО в областта на
геодезията.
През тази година АГКК осъществи абонамент за съюзното списание за всички
Служби, като по този начин подкрепи финансово отпечатването на списанието в много
критичен момент.
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Това състояние ни дава повод да оценим отношенията между СГЗБ, АГКК и
МРРБ като далеч от желаното високо ниво, което през последните месеци
значително се подобрява и се надяваме в най-кратък срок да се стабилизира 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.
Добра идея е да изпратим писмено специална благодарност на институциите,
заедно с информирането им за дейността ни през 2019 година и отправяне на искане за
сътрудничество.
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. Станислав Василев и доц.д-р инж. Нели Здравчева от Катедра „Фотограметрия и
дистанционни методи“, 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. 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.
На тържествена церемония за връчване на дипломите на абсолвентите от
Геодезическия факултет тази година, присъстваха и представители от СГЗБ. Д-р инж.
Кирил Стоянов отправи специално поздравление към бъдещите инженери.
Все още е проблем набирането на абонамент за списанието точно в УАСГ, от
където традиционно сме имали най-много абонати.
Традиционно добри са и отношенията на Съюза с МГУ. Трябва да отбележим
активното участие в дейностите на СГЗБ на доц. 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. Проф. Момчил Минчев, гл.ас.д-р
инж. Веселина Господинова, гл.ас. инж. Милена Бегновска също продължиха активното
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си участие в събития на СГЗБ. 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. Бойко Колев, редовно
участват в мероприятията на съюза.
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.
Особено активни и взаимно полезни са връзките на Съюза с СПГСАГ“ Христо
Ботев“. Ръководството на професионалната гимназия подкрепя и с интерес участва в
дейността на СГЗБ. Високо ценим и личният ангажимент към дейността на Съюза и
осъществяването на сътрудничеството с гимназията на преподавателя по геодезия инж.
Боряна Колева. На официална церемония, абитуренти - отличници от СПГСАГ “Христо
Ботев“, бяха наградени от съюза с грамота и скромни предметни награди.
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, СОЛИТЕХ, ГЕОХАЙД, ГЕО ИВАНОВ, ГЕО ПЛЮС, КАРТОГРАФСКО
СТУДИО ДАВГЕО, ГЕОМЕРА, ГИС СОФИЯ, ЕВРОСЕНС, МАПЕКС, 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 2018г. се затвърди традиция почти всички мероприятия
на СГЗБ да бъдат съпътствани с презентации и изложба на най-съвременни
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
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сътрудничество. Специално бихме искали да благодарим на софийската колегия от
секция „Геодезия и приложна геодезия“ на КИИП с ръководител гл.ас. инж. Иван Деянов
за финансовата подкрепа за организирането и провеждането на настоящият XXVIII
Международен симпозиум.
Трябва да се отбележи, че в този период опитите за консолидация и формиране
на общи мнения и предложения от името на геодезическите организации по актуални
въпроси от интерес на цялата ни професионална общност все по-често не могат да се
оценят като особено резултатни. В това направление все още надделяват по-скоро
тесните интереси на всяка една от организациите пред търсенето на общи позиции.
Особено ярък пример по отношение на наблюдавания разнобой между
неправителствените геодезически организации е случилото се с обжалванията на двете
процедури за възлагане на ГММП и КККР в началото на тази година, които бяха обявени
от тогавашното ръководство на АГКК с критерии за избор на изпълнител „най-ниска
цена“. След като при съвместни обсъждания се взеха решения документациите по тези
процедури да се обжалват основно заради неприемливия критерии „най-ниска цена“, от
АГФ се предприеха половинчати и непоследователни стъпки, които в крайна сметка
завършиха с предварително прекратяване на обжалването по едната процедура и
недостатъчно мотивирана жалба по другата процедура. Колегите от КИГ „тактично“
заеха стратегически изчакваща позиция. Появиха се мнения и коментари, че проявите
на несъгласие с условията на тръжните документации от страна на професионалните
организации само пречат на колегията да достигне до работа и заетост, като се генерира
и неодобрение към тези, които провокирахме реакциите срещу несправедливите и
неадекватни според нас условия в търговете! В крайна сметка и двете процедури
продължиха и сега се виждат явните негативни резултати за всички! Не се защити
общият ни интерес за спиране на тази пагубна тенденция от последните години!
Администрацията също не би могла да е доволна от явната заявка за непълно или
некачествено изпълнение на дейности, за които се предлагат почти нулеви цени!
За съжаление в негласното, но явно случващото ни се състезание по
самоподценяване и водене към затриването на професионализма и на професията ни
въобще, участват пряко и фирмите на някои от ръководителите на професионалните
организации в бранша! Именно от тях се получават най-често и най-фрапантните ценови
предложения в обявяваните обществени поръчки за геодезически и кадастрални услуги.
Това показва невъзможността или нежеланието на тези ръководители да надмогнат
личните си интереси пред общите! Заявените на думи намерения за защита на
колективния интерес избледняват пред тези практически противоположни действия на
тези представители на ръководствата на геодезическите ни организации! Не можем да
подминем тези факти с мотива, че всяка организация отговаря за действията на
ръководителите и членовете си, защото това поведение в крайна сметка оказва пагубно
влияние върху доверието на цялата ни геодезическа колегия към всички
неправителствени организации в бранша! Това може да има трайни негативни и
деструктивни последствия въобще върху отношенията в нашата професионална
общност доколкото все още можем да се надяваме, че ще продължим да се държим
като такава!
След този случай активността на различните НПО в брашна значително се
поляризира. Представители на СГЗБ продължихме активно и конструктивно да
участваме в обявените от новото ръководство на АГКК работни групи за промени в
законодателството и тръжните документи. Прякото ръководство на АГФ по-скоро
демонстрира не особена заинтересованост към този процес, като почти не взе участие
в предварителните дискусии и в работата на работните групи, макар и техен
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представител да имаше много важна и полезна роля в работата на групата за тръжните
документи. Колегите от КИГ търсеха възможности в групата за законодателни промени
по-скоро да решат основните според тях проблеми пред организацията, като предлагаха
основно текстове в посока придаване на тежест на камарата в процеса на предоставяне
на правоспособност по кадастър и геодезия.
Като положителен факт трябва да се отбележи, че ръководствата на КИГ и СГЗБ
постигнахме споразумение за съвместно организиране на провеждането на Генерална
асамблея на CLGE, в която европейска организация членуват и двете ни сдружения.
Инициативата е подета и защитена от инж. Ангел Янакиев от КИГ и инж. Иван Андреев
от СГЗБ при участията им в предходни асамблеи. Събитието ще се проведе на 22-23
март 2019г. в София. На 21 март 2019г. е предвидено като съпътстващо събитие да се
организира вече традиционното тържествено честване на Световния ден на геодезиста,
в което този път ще вземат участие и ръководителите на CLGE и желаещите делегати
на Генералната асамблея в София.
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 колегите от ГИС Алианс отново поканиха СГЗБ да участва в
организирания от тях Световен ГИС ден, като този път представители на Съюза взеха
участие и в това събитие, паралелно със състоялото се по същото време тържество от
ЕСРИ България. Подновена беше поканата към Съюза за асоциирано членство от
страна на председателя на ГИС Алианс инж. Ал. Лазаров.
Все още не може да се отчете напредък по инициативата, подкрепена от всички
държавни, научни, образователни и професионални геодезически организации да се
преименува ул. „Мусала“ в гр. София на името на признатият ни учен акад. Владимир
Христов.

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 понезначителни източници. До 28.11.2018г. приходите възлизат на 22502.92лв. От членски
внос за 2018г, абонамент за списанието и спонсорство за списанието са събрани 4 710
лв. (сумата е обща, защото абонаментът за първа година е отделен от членския внос и
така е заведен счетоводно). 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 2018г. възлизат на 27 775.81лв. (финансовият отчет не е
окончателен). Отрицателният баланс е покрит с приходи от минали периоди. Балансите
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на наличните средства към днешна дата по сметките на Съюза са положителни, но
малки. 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 2018г. членския внос е платен).
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.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщавайки дейността на СГЗБ през изтеклия период от ноември 2017г. до
ноември 2018г. 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
05.12.2018 г.

Председател на УС на СГЗБ:
/д-р инж. Иван Калчев/

26/26

