
СТАНОВИЩЕ 

от д-р инж. Иван Калчев, Председател на СГЗБ 

ОТНОСНО:  Проект за Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение 
на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 

  Настоящото становище е съставено въз основа на подробно запознаване и анализ на 
представения проект за Наредба за Геодезическите мрежи с местно предназначение (ГММП), 
публикуван на интернет страницата на Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър 
(АГКК) за обществено обсъждане. 
 

Към представени проект за Наредба могат да се посочат следните забележки: 
 

1. В текста на Наредбата не е посочено правното основание за нейното създаване, а 
именно чл. 13, ал.4 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК). Следвайки 
изискването на ЗГК Наредбата би трябвало да е с наименование „Наредба за 
създаване, приемане и поддържане на геодезическите мрежи с местно 
предназначение“; 

2. В Наредбата са използвани обозначения на мерните единици за дължини, ъгли и 
площи, които не са съобразени с международната система единици Si, която не е 
известно да е отменена; 

3. В чл.1 на Наредбата изрично се посочва, че тя се отнася за ГММП създавани с 
използване на Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС). В чл.6 и чл. 
28 (1) обаче се посочва, че определянето на нормалните височини на точките от 
ГММП се извършва чрез метода на геометричната нивелация или чрез височинна 
трансформация, т.е. за височинното определяне на точките от ГММП се 
предвижда използване и на друг метод освен ГНСС. В този смисъл не е коректно 
изричното посочване само на ГНСС метода за създаване на ГММП още в чл.1; 

4. В чл. 2 е посочено, че ГММП са необходими за осигуряване на дейности като 
топографско и кадастрално заснемане в едри мащаби (до 1:10 000), трасиране, 
определяне на обеми, площи и други характеристики. Практически е 
нереалистично точките от ГММП, разположени на разстояния между тях 1-2km 
съгласно чл.3 (3), да се използват за измервания с преки геодезически методи при 
кадастрално заснемане, трасиране, определяне на площи и обеми – в общият 
случай за такива задачи се развива Работна геодезическа основа (РГО), като 
сгъстяваща мрежа на ГММП в зависимост от нуждите и особеностите на всеки 
конкретен обект; 

5. По-коректно е в чл.6 да се посочи, че нормалните височини се определят в 
Европейска височинна референтна система (EVRS), която е част от дефиницията 
на БГС2005, така както в направено в чл 25, т.4; 

6. В чл. 14(1) т.4 се използва термина „конвенционални геодезически измервания“ 
като нещо различно от ГНСС измерванията. Това разграничаване не е актуално 
поне от две десетилетия - ГНСС измерванията вече са конвенционални в 
практиката и на българските геодезисти. Ако трябва да се посочат изисквания за 
осигуряване на пряка видимост между съседни точки от ГММП или ДГМ, то това 
е казано в т.1 от същия чл.4. Самото словосъчетание на чл.14 „Специфични 
изисквания към точките“ продължено с текста на т.4 „да осигуряват подходящи и 
благоприятни условия …“ е нон-сенс – не точките осигуряват условията за 



геодезически измервания, а тяхното разположение спрямо местността и 
съществуващите в околността препятствия; 

7. В чл.14(2) се предвижда създаване на сервитутна зона около точките от ГММП. 
Това е добро предложение, но е необходимо да се поясни начина за отразяване на 
тази сервитутна зона в конкретни документи така, че не само геодезическите 
служби и правоспособни лица да са запознати с ограничения режим на ползване на 
поземлените имоти, в които попадат точките от ГММП; 

8. Неизвестно е причината за използване на латински букви за изписване на вида на 
точката при обработката и в координатните регистри (чл.15 (1) т. 3) при 
положение, че в Приложение 3 към чл. 18 са посочени обозначения на номерата на 
точките върху горната част на бетоновото тяло на кирилица; 

9. Предвидените два начина за определяне на нормалните височини на точките от 
ГММП в чл. 18 са несъпоставими като технология и необходимия ресурс за 
извършване на измерванията, както и по точност на метода. Допускането на два 
неравноточни начина за извършване на височинното определяне на точките от 
ГММП в урбанизирани и неурбанизирани територии автоматично би трябвало да 
разграничава в различни класове на точност геодезическите точки от една и съща 
ГММП по признак нови и стари точки или по териториално разположение – 
принципи, които нямат нищо общо с геодезически норми! За разлика от 
геометричната нивелация няма нормативни изисквания за точност на височинна 
трансформация, като тя е функция на много разнородни и противоречиви 
обстоятелства свързани с изходните точки. Това прави резултатите от такава 
трансформация нееднородни и нехомогенни по точност! В Наредбата не е посочен 
класа на геометричната нивелация, която трябва да се извършва за определяне на 
нормалните височини на точките от ГММП. 

10. Недопустимо е посочването в текст на нормативен документ на конкретно 
софтуерно приложение, както е направено в чл.28 за софтуера БГСТранс! 
Използването на друг специализиран или конвенционален софтуер (например 
Microsoft Excel) със същия математически апарат ще бъде ли нерегламентирано по 
текста на наредбата? Нормите следва да определят основни изисквания, но не и 
конкретните софтуерни или хардуерни решения за постигане на тези изисквания! 

11. Необосновано и безполезно е поставянето на изисквания в чл. 29 (2), т.2 за 
използване на триметрови нивелачни лати със сантиметрови деления! 
Съвременните цели инварни и дървени лати се предлагат с различни размери, 
което не се отразява на точността на измерванията с тях, но осигурява по-голяма 
гъвкавост при преодоляване на различни трудности при практическото 
извършване на геометрична нивелация. Сантиметровите деления са безполезни 
при използване на дигитални нивелири с бар-кодови лати! 

12. В чл. 30(2) т.1 е посочено, че не се допускат решения, получени в резултат на 
обработка на псевдоразстояния. В Чл.9. (2) на ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-25 ОТ 
20 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ТОЧКИ С 
ПОМОЩТА НА ГЛОБАЛНИ НАВИГАЦИОННИ СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ се 
казва, че част от първичните данни, получавани при обработката на навигационни 
сигнали от наблюдаваните спътници, са псевдоразстояния, измерени с помощта на 
един или повече PRN кодове. Необходимо е да се изясни текста в чл.30(2) т.1. В 
т.5 на същия член и параграф е посочено изискване свързано със средна квадратна 
грешка на едно измерване с тежест единица. Тази статистическа величина се 
свързва с обработката на многократни неравно точни измервания на една 
величина. 



13. Необходимо е да се прецизира кое разстояние се използва за оценка на точността 
на взаимното положение на точките от ГММП в чл.37(2) – хоризонтално или 
наклонено. Не са посочени начини за проверка и контрол, както и конкретни 
изисквания за точност при определяне на височините на точките от ГММП; 

14. В чл. 54 (1) е посочено, че проверката на състоянието на точките от ГММП се 
възлага от АГКК на правоспособни геодезисти, което ограничава възможността за 
възлагане на такава дейност на изпълнители фирми правоспособни юридически 
лица; 

15. Има необходимост от прецизиране на текстовете от Допълнителната разпоредба на 
Наредбата, свързани с обстоятелствата за наличие на непълноти и грешки, като 
например наличието на фиктивни измервания и представянето на данни, получени 
по друг метод 

 
 
 
гр. София      Подпис: 
12.08.2016г.        /д-р инж. Иван Калчев/ 


