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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
30.11.2015г. до 30.11.2016г. 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 2016г.

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. Заседания на Управителния съвет
На 08.12.2015г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет (УС), който
съгласно устава, изслуша и прие отчета за дейността на СГЗБ за периода 2014-2015г.
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.
Беше разисквано състоянието на дейността по списване и издаване на съюзното
списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ (ГКЗ). Беше разгледан повторно
въпроса за получаване на ИМПАКТ фактор, което би повишило интереса към
списанието от страна на авторите на статии. След като се констатира, че по въпроса не
е извършена подготвителна дейност бе сформирана работна група с председател
проф. К. Василева и членове проф. Г. Вълев и проф. А. Андреев за проучване на
необходимата процедура за получаване на ИМПАКТ фактор.
По предложение на проф. А. Андреев беше поставен на разискване въпроса за
издаване на списанието ГКЗ в електронен вид. Всички присъстващи членове на УС
подкрепиха идеята и Председателят пое ангажимент за проучване на възможностите и
реализирането й.
Поставен беше въпроса за размера и събираемостта на членския внос, като бе
отбелязано, че дори членове на УС не са заплатили членския си внос в края на 2015г.
Председателят за пореден път изказа своето категорично мнение, че е необходимо
размера на членския внос да се увеличи за да е възможно нормалното протичане на
съюзния живот и осигуряване на средства за провеждане на активната и разнообразна
научно-техническа и издателска програма на Съюза. Беше отчетено, че решението за
събиране на членския внос в срок до края на месец март на всяка календарна година с
цел да се подобри своевременното финансиране на Съюза не е постигнато. Беше
подчертана значимата роля на спонсорите за подобряване на финансовото състояние
на Съюза, като се подчерта необходимостта от по-активна работа с геодезическите
фирми в това отношение.
Беше представен и дискутиран план за дейността на СГЗБ за 2016г. с поредица
научно-технически мероприятия. Към традиционните ежегодни мероприятия на Съюза
беше добавено и участие като инициатор и съорганизатор на Национален геодезически
форум съвместно с КИГ, КИИП и АГФ. Проф. Андреев предложи организиране на
събитие в Шумен по време на провежданата от Шуменския университет научна
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конференция. Така двете събития биха могли да се допълват и двете институции да си
съдействат при провеждането им.
Обсъждането на отчета за 2015 и плана за 2016г. приключи с единодушно
гласуване за тяхното приемане. С приемането на направените предложения относно
плана за дейността на СГЗБ за 2016 година те станаха решения на УС.
На 18.02.2016г. беше проведено заседание на УС със задача обсъждане на
резултатите от проведения Първи геодезически събор, разглеждане и приемане на
решения по заключителен документ от Събора като концепция за национална стратегия
за развитието на геодезията, картографията и кадастъра в България с хоризонт 2031г.
По представеният проект за концепция бе проведена задълбочена дискусия, след което
той беше утвърден от името на УС на СГЗБ. Приетият текст за концепция следваше да
се представи и на останалите съорганизатори на Първия геодезически събор за подпис,
след което да се внесе в МРРБ за заседание на консултативния съвет към Министъра
на МРРБ на 23.02.2016г.
2. Заседания на Изпълнителното бюро на СГЗБ
Изпълнителното бюро е функционирало редовно, като са проведени 3
заседания през отчетния период. На заседанията са разглеждани и решавани основно
текущи проблеми. По важните от тях са:
• обсъждане Програмата за дейността и бюджета на Съюза;
• 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;
• 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 инж. Цветен
Боев е единственият член на УС, който винаги се е отзовавал 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 и
комисиите на Народното Събрание. През отчетният период ръководството на СГЗБ
подготви и публикува с негово пряко участие статии и становища по много проблеми.
Заедно с доц. Костадин Костадинов и проф. Илинка Иванова са хората, които найползотворно са съдействали в делата на СГЗБ по отношение на актуални проблеми на
геодезическата колегия.
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
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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 индивидуални и корпоративни
членове. Броят на членовете, заплатили членски внос към 30.11.2016г. е 95
индивидуални и 14 корпоративни. 17 от общо 35 членове на УС на СГЗБ не са
заплатили членския си внос! Броят съвпада с този от 2015г. по същото време. През
2015г. са приети 10 нови индивидуални членове на СГЗБ. Нови корпоративни членове
няма. Със заплащането на членски внос членовете на Съюза придобиват правото да
получават съюзното списание. На индивидуалните членове са подготвени членски карти
със стикери за платен членски внос за следващите 5 години така, че да може да се
отчита подновяване на членството. Корпоративните членове получават сертификати за
членство.
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 секретя 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 организира самостоятелно вече утвърдения в
календара на Съюза младежки семинар на младите геодезисти съвместно с
УАСГ. Също така бе организиран за първи път конкурс за есе на тема „Светът
на геодезията през моите очи“, резултатите от който бяха обявени по време
на младежкия семинар. 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 подкрепата на
секретаря на Съюза инж. Колева.
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, Видин, Стара Загора,
Пловдив, Плевен. За съжаление не всички регионални организации
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представят данни за състоянието при тях. Дейността на РО следва да се
рестартира в такива важни райони като Благоевград, Смолян, Хасково,
Велико Търново, Ямбол, Бургас, Варна.
Към организационната дейност ще отнесем многостранната, компетентна и
всеотдайна работа на постоянните 3-ма сътрудници на Съюза, на които заслужено
можем да дадем висока оценка за тяхната работа и да им благодарим от името на
Съюза.

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 2016г. Някои от тях бяха организирани със съдействието на
съорганизатори – институции, организации и фирми. За изтеклия период проведените
научно-технически изяви са:
1. Първи геодезически събор
На 06.02.2016г. по предложение на СГЗБ съвместно с КИИП, КИГ и АГФ беше
проведен Първия геодезически събор. Темата на Събора бе „Да измерим постигнатото!
Да трасираме верния път! Да начертаем заедно бъдещето!“.

Събитието бе уникално по своята същност поради факта, че се организира за
първи път от четири професионални геодезически организации като представители на
цялата геодезическа професионална общност с една основна цел – да се обедини
интелектуалния потенциал на инженери и техници по геодезия за формиране на обща
визия за бъдещото развитие на нашата професия. Тази инициатива е ясен, позитивен
израз на общото желание на колегията да мисли и работи в единна посока.
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Особено положителен факт бе, че в залата в Дома на техниката присъстваха над
200 геодезисти от всички поколения, колеги от академичната общност и институции,
като от много години залата не беше изпълвана така до краен предел. Важно е да се
отбележи, че участие в Събора взеха и представители на ръководството на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър, сред които и изпълнителният директор на АГКК –
инж. Светослав Наков.

В един откровен и конструктивен дух многобройните участници в Събора
изказаха своите мнения, притеснения и предложения по състоянието и бъдещето на
геодезическата професия в България. Събитието бе оценено от участвалите
официални лица и геодезисти като изключително успешно, проведено в много важен
момент и ключово за цялата ни колегия.
В резултат от получените в писмен и устен вид предложения бе съставен
заключителен документ от Събора като концепция за национална стратегия за
развитието на геодезията, картографията и кадастъра в България с хоризонт 2031г.
Заключителният документ бе предложен за обсъждане от ръководните органи на
всички професионални организации, организирали Събора и бе подписан през месец
юни 2016г. като обща визия за основни насоки на геодезическите професионални
организации за развитието на геодезията, картографията и кадастъра в България 2016
– 2031. Визията бе публикувана на сайта на СГЗБ и бе изпратена на АГКК и МРРБ.
2. V-то Тържествено честване на Деня на европейския геодезист
На 23 март 2016 г., за пета 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. За патрон за 2016 г. бе
определен дубровнишкият учен, философ и поет Руджер Йосип Бошкович.
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Тържеството се проведе в музея „Земята и хората“ за втора поредна година и на
него присъстваха над сто души, сред които инж. Светослав Наков – изпълнителен
директор на АГКК, инж. Николай Главинчев - председател на КИИП- секция „Геодезия”,
инж. Валентин Йовев – председател на КИГ, инж. Николай Киров – председател на
АГФ, проф. Славейко Господинов – заместник- ректор на УАСГ, проф. Елена Пенева –
декан на Геодезическия факултет и др. На събитието присъстваха и млади
специалисти и студенти от УАСГ и МГУ „Св. Иван Рилски“, ветерани, преподаватели,
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. Светослав Наков.

Проф. Георги Вълев представи есе за живота и делото на Руджер Бошкович. Есето е
поместено в брой 1-2/2016 г. на списание “Геодезия, картография, земеустройство“
(ГКЗ).
Презентация за XXIV Българска експедиция в Антарктика представи
преподавателят от УАСГ – асист. инж. Юри Цановски. Той запозна аудиторията с
проблемите по време на експедицията и постигнатите резултати.

Д-р инж. Иван Калчев, обобщи постигнатите резултати от проведения на 6
февруари 2016 г. Първи геодезически събор.
Преди събитието, присъстващите имаха възможност да разгледат експонатите в
музея Земята и Хората.
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Специални благодарности за провеждането на тържеството и коктейла
заслужава инж. Иван Андреев, зам. председател на СГЗБ.
3. VI-ти Младежки семинар „ГЕОДЕЗИЯТА И ПЪТЕШЕСТВИЯТА“
На 19 април 2016г. от 16.00 ч. в зала 318 в Университета по архитектура,
строителство и геодезия (УАСГ) се проведе VI младежки семинар по геодезия,
организиран от Младежката секция към Съюза на геодезистите и земеустроителите в
България (СГЗБ) и Университета по архитектура, строителство и геодезия, съвместно с
Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) и с подкрепата на ГИС София.
Темата на семинара беше: „Геодезията и пътешествията“.
В препълнената зала присъстваха ученици, студенти, преподаватели, служители
и колеги от фирми и институции. Приятна изненада беше присъствието на проф.
Христо Пимпирев, доайен на българската антарктическа програма. На събитието като
гост присъстваше и инж. Невена Дончева, представител на ФНТС.
Д-р инж. Кирил Стоянов, заместник-председател на СГЗБ, откри семинара,
поднесе поздравления към присъстващите, a проф. д-р инж. Елена Пенева - декан на
геодезическия факултет и д-р инж. Иван Калчев – Председател на СГЗБ, поднесоха
поздравления към аудиторията и организаторите на семинара.

Изнесени бяха три доклада :
• „Моите пътешествия – геодезия, геофизика, екзотика“ – проф. д-р Бойко
Рангелов;
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• „Из Сахара и Камбоджа с GPS” – ас. д-р инж. Аспарух Камбуров;
• „Антарктида – Експедиция 2016“ – доц. д-р инж. Борислав Александров;

Събитието продължи с обявяването на резултатите от първия по рода си конкурс
за есе на тема: „Светът на геодезията през моите очи“. Идеята за тази нова
инициатива е на Секретаря на Съюза инж. В. Колева. Девет бяха есетата, които се
бориха за награда, като първото място и парична награда от 500лв спечели Елеонора
Николова.

Есетата на класиралите се на първите три почетни места са публикувани на
интернет страницата на Съюза. Всички участници в конкурса, по решение на
ръководството на Съюза, получиха правото при желание да станат членове на
организацията през 2016 г., както и абонамент за списание "Геодезия, картография,
земеустройство". Всички участници в конкурса бяха наградени от ГИС София и
геодезическа фирма "Гео-Иванов"ООД .
Необходимо е да отбележим, че за успешното провеждане на тазгодишния
младежки семинар освен на активистите на Младежката секция специални
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благодарности за подкрепата дължим на доц. д-р инж. Мая Илиева от УАСГ, която
помогна въпреки големите си ангажименти! Специални благодарности и за инж.
Веселка Дишева, Управител на „ГИС-София” ЕООД, която не за пръв път подкрепя
инициативите на Съюза! Благодарим и на инж. Марио Иванов за оказаната подкрепа!
4. Среща на младите геодезисти на Софийски фестивал на науката
Младежката секция към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България
организира среща на 14 май по време на Софийския фестивал на науката.
Младите геодезисти осъществиха идеята си да съчетаят посещението на
Софийския фестивал на науката с разходка в парка „Заимов“. Атмосферата
впечатляваше с интереса към представените теми, към изложбените павилиони и с
веселото настроение.
Активистите на Младежката секция на СГЗБ начело с Председателя й д-р инж.
Кирил Стоянов бяха дошли със семействата си.
Естествено, най-многобройна беше младежката група около д–р инж. Аспарух
Камбуров.

5. Пролетна среща на дамите
На 17 май 2016г. в Дома на техниката в гр. София Комисията на жените към
Управителния съвет на СГЗБ организира пролетна среща на дамите, свързани с
геодезическата професия.
Трябва да се отбележи, Комисията продължава редовните си ежегодни срещи в
приятна професионална и джендър атмосфера. На тях присъстват не само женитегеодезистки, а и съпругите на наши колеги-геодезисти. На срещите се събират по 15-20
души.
Предстои повеждане на среща на 13 декември 2016г., посветена на коледните и
новогодишни празници.
6. Регионална геодезическа среща в гр. Благоевград
На 20 май 2016 г. СГЗБ съвместно с Асоциацията на геодезическите фирми
/АГФ/, проведоха среща с геодезисти от гр. Благоевград. Съдействие за провеждането
на срещата оказа инж. Захари Донев, дългогодишен член на УС на СГЗБ.
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Представител на АГКК беше инж. Ваньо Гошев – гл.експерт СККК-Благоевград. От
страна на организаторите присъстваха инж. Златан Златанов – член на ръководството
на АГФ и д-р инж. Иван Калчев – председател на СГЗБ.
Не се осъществи желанието на инициаторите да се проведе една масова
полезна и ползотворна регионална среща. Малкото присъстващи колеги би трябвало
да са били удовлетворени от лекцията за последните изменения на Закона за
обществените поръчки, изнесена от г-н Ивайло Стоянов – секретар на Национално
сдружение на експертите по обществени поръчки. По желание на колегите от
Благоевргад, за актуални професионални проблеми и ЗИД на ЗКИР разговаря д-р инж.
Иван Калчев. Доц. Пенка Кастрева, преподавател в Югозападния университет и
активист на СГЗБ, направи емоционално изказване за необходимостта от обединяване
на усилията на всички професионални организации в името на геодезическата
професия с всички нейни специалности.
Презентации на технически новости направиха инж. Васил Трайчев за фирма
ГЕОМАКС и инж. Росен Петров за фирма СОЛИТЕХ. Проф. Бойко Рангелов, от МГУ,
оцени високо направените доклади и изказвания.
Налага се организаторите да направим необходимите изводи и да не се
отказваме от приетата линия за срещи с колегите по места.
7. XI-то национално съвещание на
дистанционни изследвания” към СГЗБ

секция

„Фотограметрия

и

На 7 юли 2016 година, в Дома на научно-техническите съюзи в София се
проведе за единадесета поредна година национално съвещание на тема
„Дистанционни изследвания – технологии, методи, приложения и проблеми“. То се
организира от секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания” към СГЗБ с
любезното съдействие на Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/.
В програмата на съвещанието бяха включени 7 доклада. Присъстваха както
членове на секцията, така и колеги с интерес към обсъжданите теми. След
представяне на докладите и презентациите се проведоха разисквания по поставените
теми, като особено внимание беше отделено на нормативната уредба и отношението
на институциите и по-специално Агенцията по геодезия, картография и кадастър към
приложението на фотограметрията в кадастралната дейност.
Доц. Д. Петров подчерта, че няма панацея в геодезическото производство, но
също че Фотограметрията няма признание. По-скоро се наблюдава негативно,
отрицателно отношение. Направен беше апел към проф. Малджански и инж. Калчев да
се предприемат мерки за промяна на отношението към фотограметрията. Статиите в
научното списание, по мнението на доц. Петров, се четат не от тези за които са
написани. Трудно е да се мотивират студентите да специализират фотограметрия.
Д-р инж. Калчев подкрепи изцяло мнението на доц. Петров. Съществува
проблем с използването на летателните средства. Той подчерта, че ние сами си се
убеждаваме и не можем да излезем от рамките на Съюза. В АГКК се обсъждаше
експеримент за практическо ползване на ДМ като геодезическа технология. Имаше
заявка от 7 екипа. Само един си свърши приблизително до край работата. На практика
няма отказ от АГКК. Това, че по единично всеки публикува резултати е също вид
стратегия. В министерството на транспорта открито се дискутира проблема с БЛС.
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Разнопосочни и много крайни са мненията за използването на дронове. А те в
България са вече повече от 20 000.
Проф. Малджански апелира да завършим започнатото като се обедини
академичната общност с НТС и да се провеждат инициативи в подкрепа на новия
учебен план и практикуване на студентите извън университета.
Присъстващите приеха поканата на инж. Иванка Колева - следващата година
националното съвещание да се проведе в гр. Брацигово.

Специална благодарност заслужава колегата Петър Тодоров за осигурения
коктейл за събитието.
8. Регионална геодезическа конференция в гр. Хасково
На 21 юли 2016 г. в хотел Родопи, град Хасково се проведе регионална
геодезическа среща, организирана от Асоциация на геодезическите фирми (АГФ) и
Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ). Темата на събитието
беше „Актуални проблеми и технически новости в областта на геодезията,
картографията и кадастъра“.
Срещата откри инж. Златан Златанов, който приветства с добре дошли всички
гости. Инж. Цветен Боев – член на ръководството на СГЗБ, също поздрави
присъстващите, поднесе своите благодарности относно организацията на
конференцията и връчи грамота на инж. Иван Димов със званието почетен член на
СГЗБ за дългогодишна активна дейност. Инж. Драгомир Колев – член на управителния
съвет на СГЗБ и отговорник за геодезистите в град Хасково, също поднесе своите
поздравления и даде думата на докладчиците.
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Презентация представи г-жа Емилия Ангелова, адвокат към Центъра за
професионално обучение и квалификация „ГИС София“, която дискутира приетия
законопроект за изпълнение на ЗКИР и запозна присъстващите с основните акценти по
законопроекта. Представянето на презентацията предизвика множество въпроси и
проблеми за дискутиране.
Инж. Даниела Захариева, специалист към Центъра за професионално обучение и
квалификация „ГИС София“, представи решения на практически проблеми, сред които
грешки от нотариални актове за собственост, различия в в описанието в документите за
собственост спрямо действителното положение на обектите на кадастра и много други.
Презентация с тема: „Една реална възможност…“ беше представена от фирма
„Геокад 93“ ЕООД.
По темите бяха отправени допълнителни въпроси към авторите, по които се
проведоха оживени и полезни дискусии.
Срещата продължи с представяне
геодезическата практика от фирмите:
•
„Геокад 93“ за GeoMax;
•
Metrisys за Leica;
•
Solitech за Trimble.

на

последни

технически

новости

в

Срещата завърши с обяд, осигурен за гостите и домакините от АГФ. В приятна
обстановка колеги имаха възможността да проведат полезни и непринудени разговори.
Гостите на града имаха възможността да се запознаят със забележителностите
на град Хасково.

9. Ежегоден специализиран семинар "Нови геодезически инструменти и
технологии" в гр. Пловдив
На 30 септември 2016 година Федерацията на научно-техническите съюзи
/ФНТС/, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ и
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Регионалната организация на НТС с Дома на науката и техниката - гр. Пловдив,
проведоха традиционния семинар на тема: „Нови геодезически инструменти и
технологии”.
Интерес към събитието бяха проявили колеги от гр.Пловдив, гр. София, гр.
Асеновград, гр. Смолян и гр. Ямбол. Забележително беше присъствието на ученици от
ПГСАГ – гр. Пловдив. Водени от техния преподавател по геодезия - инж. Стайков, те
предадоха младост и надежда на събитието.
Инж. Димитър Арнаудов, председател на регионалната организация, откри
семинара и представи кратка история за провеждането му през годините. Инж. Иванка
Колева, секретар 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:
Безпилотни летателни апарати – дронове, от инж. Марио Иванов - „ГЕО-Иванов“
ООД
3D технологии от .„Солитех" АД, от инж. Георги Карагогов.
Нов практичен RTK GNSS приемник от SATLAB, предсатвен инж. Петър Тодоров
- „IOES“ ЕООД.
Геодезически инструменти на фирма GeoMax, от инж. Георги Златанов и
инж.Васил Трайчев - „Геокад 93“ ЕООД.

Отправните към лекторите въпроси 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.
10. XXVI-ти
МЕЖДУНАРОДЕН
СИМПОЗИУМ
"СЪВРЕМЕННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
На 3 и 4 ноември 2016 г., в Дома на науката и техниката - София, Съюзът на
геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), проведе 26-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.
Съвременните методи и технологии, образованието и професионалната
практика влияят за цялостно развитие на съвременното общество. Те се развиват с
изключително бързи темпове и подобни форуми популяризират най-новите постижения
в професионалната област, укрепват връзките между науката, образованието и
професионалната сфера.
Повече от 45 научни доклада в областта на геодезията, фотограметрията,
картографията, спътниковите системи, устройството на територията, кадастъра,
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географските информационни системи, образованието и професионалната практика,
бяха представени пред широка 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. 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.

Симпозиумът беше съпътстван от две изложби. Със съдействието на
ръководството на Геодезическия факултет на Университета по архитектура,
строителство и геодезия, бяха представени на геодезическата общност отличени
дипломни работи на абсолвентите от випуск 2016 година.
За първи път СГЗБ проведе фотоконкурс на тема „Геодезистите снимат” с което
положи началото на една добра традиция за насърчаване на творческата изява на
колегите геодезисти-любители на фотографията.
Фотографският конкурс бе организиран по предложение на младежката секция
на СГЗБ, в подкрепа на идеята на доц. Нели Здравчева и събра 26 участника, с найдобрите им фотографски попадения. Всеки участник можеше да участва с 3 броя
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снимки, които бяха изложени в зала 4. Посетителите на симпозиума имаха възможност
да разгледат всички и да класират своя фаворитна снимка за награда.
Резултатите бяха обявени по време на младежката сесия на Симпозиума. На
журито в състав: инж. Надежда Ярловска - председател и членове: проф. Георги
Вълев, доц. Мая Илиева, доц. Борислав Александров и инж. Иво Александров бе
особено трудно да посочи само три печеливши кадъра. Но след оживени и вълнуващи
дискусии, бяха избрани фаворитите на първия фотоконкурс: „Геодезистите снимат“. Те
са:
Първо място: Симеон Грънчаров с фотография, запечатила един уникален
„Поглед към дъгата от Айфеловата кула”:

Второ място: Аспарух Камбуров с кадър, отразил една интересна част от
геодезическите ни задачи, свързани с „Полагане и измерване на точки от сеизмичен
профил, част от проект за търсене на нефт и газ в Камбоджа”:

Трето място: Ирина Пидова, тръгнала
нощното небе:

„На лов за персеиди”, с поглед към
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На участниците и гостите на XXVI-ият Международен симпозиум бе
предоставена възможността да гласуват за своята любима снимка. Те отличиха
авторът: Стоян Стоянов за магичния кадър на едни „Геодезически измервания около
гр. Варна в утрина мъгла“

Съюзът на геодезистите и земеустроителите връчи и една поощрителна награда
на доц. Нели Здравчева за фотографията „Българска феерия за световната геодезия”,
в чийто фокус е един вълшебен миг от откриването на софийската седмицата на FIG.
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Отличените снимки получиха парични и материални награди, а всички участници
във фотоконкурса получиха почетна грамота и пакет с подаръци. Първата награда от
500 лв., бе осигурена от фирма ”Геоконсулт” ООД и връчена от инж. Александър
Янакиев. Специална благодарност за управителя на фирмата, инж. Ангел Янакиев!
Благодарност и за фирмите, заради които всички участници бяха поощрени Алианц- България, Геохаид, ИОЕС.
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.
Специална благодарност следва да се отправи към чл.кор. проф. д-р инж. Георги
Милев – Председател на организационния комитет , към техническия комитет - инж.
Иванка Колева, секретар на СГЗБ, постоянния сътрудник на СГЗБ Кристина Гълъбова
към инж. Николай Николов и студентите Мария Занева и Вяра Георгиева.
,
Необходимо е да се отбележи специалната финансова подкрепа за подготовката
и провеждането на XXVI Международен симпозиум на СГЗБ, която оказаха колегите от
Колегията на КИИП в София-град. С това дългогодишното ни ползотворно
сътрудничество с КИИП като съорганизатори на Симпозиума бе продължено и през
тази година.
Необходимо е да се отбележи, че през настоящата година СГЗБ не успя да
проведе едно допълнително събитие, което не бе включено в утвърдената програма за
научно-техническата дейност през 2016г., но бе подето като инициатива от Първия
геодезически събор. Става дума за организирането на национално съвещание на тема
„Реализациите на европейските геодезически референтни системи в България и
свързаните с тях основни геодезически мрежи и нормативна уредба“. Ръководството
на СГЗБ подкрепи идеята на инициативната група учени, поставящи на обсъждане
темата. Изпратени бяха покани до всички институции, имащи отношение към
повдигнатите въпроси. Проведени бяха множество разговори, събрани бяха различни
мнения и гледни точки. В крайна сметка насроченото национално съвещание не се
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проведе поради отказа от участие на ангажираните с проблема лица и институции,
като бе взето решение да се проведе само едно работно заседание на желаещите да
се случи подобно събитие. Оживените обсъждания само потвърдиха необходимостта
от голям национален форум по въпроса и нашата организация не бива да се отказва
да има водеща роля в него!
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
Международната дейност на Съюза се осъществява чрез членството в
международни организации, участие в техните ръководни органи и организираните от
тях прояви - международни симпозиуми и конференции, двустранно и многостранно
сътрудничество. Съюзът продължава да членува в международните организации - FIG,
ISPRS и на двете европейски организации - CLGE и EGoS. FIG, ISPRS, CLGE и EgoS,
заедно с редица други международни организации са постоянни съорганизатори на
международните симпозиуми у нас.
Поддържат се също двустранни контакти с геодезическите съюзи на редица
страни като продължава традицията за обмен на съюзните издания с 15 чуждестранни
организации.
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. Нашият представител д-р инж. Иво Милев оглавява Комисия 6
„Инженерна геодезия“ на FIG, на който дължим специални благодарности за
финансовата помощ за Съюза.
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.
Активни са контактите и с двете европейски геодезически организации CLGE и
EGoS. Особено това важи за CLGE, като за съжаление трябва да се отбележи, че
поради финансови затруднения СГЗБ получи предупреждение за изключване от
организацията поради неизплатен членски внос.
Обобщено може да се даде скромна оценка на международната дейност на
съюза. Необходимо е нейното активизиране, разширяване и разнообразяване.
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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. CD има ISSN от националната библиотека.
Поради финансови причини Съюзът не може да си позволи отпечатване на сборника,
каквато добра практика съществуваше дълги години.
Издаването на списанието на Съюза „Геодезия, картография, земеустройство"
през отчетния период продължи редовно и ритмично благодарение на усилената
работа на главния редактор чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и екипа на СГЗБ, като
последната книжка с брой 5 и 6 за 2016г. в момента се подготвя за печат.
Необходимо е да се отбележи специалната финансова подкрепа за подготовката
и издаването на съюзното издание, която тази година оказаха колегите от КИГ, които с
решение на Общо събрание осигуриха 2000лв. Дължим признателност и благодарност
на колегите, оценявайки достойният им жеста в трудните във финансово отношение
години.
С безпокойство трябва да споделим, че за съжаление през 2016г. не се разреши
проблема с поддръжката от страна на ВГС за издаване на съюзното списание, въпреки
наличието на разбиране и добро желание за ползотворно сътрудничество със СГЗБ.
Това развитие отново отне 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.
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. През тази година бе създадена нова страница специално за организацията на
Международния симпозиум, чрез която се публикуваха съобщения за програмата, даде
се възможност за онлайн регистрация на участници с доклади или като посетители, ще
се използва и за публикуване на резюмета и презентации от постъпилите доклади.
Тази практика има потенциал да се превърне в добра традиция при организиране на
следващите симпозиума на СГЗБ.
По решение на УС от заседанието в края на 2015г. беше проучена и
реализирана възможността за организиране на електронно издание на съюзното
списание. В подходяща интернет платформа със собствени сили са подготвени вече
три книжки от периодичното издание за тази година, които се публикуват на интернет
страницата на СГЗБ веднага след излизане от печат на печатното издание. Беше
създаден и архив с всички броеве на списанието от 2011г. насам, които също са
достъпни от сайта на Съюза. С тази нова форма за разпространение на съюзното
21/27

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ЗА ПЕРИОДА 30.11.2015 – 30.11.2016Г.

списание се преминава към нови възможности за оцеляване на традицията на СГЗБ,
която в близко бъдеще вероятно ще се окаже и единствената възможна.

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 подготвя
нова рубрика „Любопитно“ към интернет страницата. Все по-значимо става
популяризирането и отразяването на съюзните прояви чрез профила на нашата
организация във “Facebook” и приносът за това е на нашия сътрудник Кристина
Гълабова
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
През отчетният период могат да се отбележат няколко по-важни аспекти на
сътрудничеството на СГЗБ с държавни институции, учебни и научни организации,
частни фирми и други професионални организации.
1. Сътрудничество с държавни институции
В началото на февруари 2016г. беше проведена едва втората среща за периода
на мандата на настоящото правителство на ресорния зам.министър в МРРБ г-н
Николай Нанков заедно с изпълнителния директор на АГКК – инж. Светослав Наков с
ръководителите на геодезическите организации. Поводът за срещата бе обявената
инициатива за провеждане на Първия геодезически събор, като целта явно бе да се
потърси смекчаване на нарастващото напрежение, породено от бездействието на
администрацията през 2015г. На срещата бе обявена амбициозна инвестиционна
програма и други добри намерения от страна на администрацията за 2016г.
В изпълнение на добрата воля, заявена на тази среща, дейно участие в Първият
геодезически събор взеха представители на ръководството на СГЗБ. За първи път от
встъпването в длъжност на инж. Наков той представи свои възгледи за развитието на
реформата в кадастъра, както и обяви официално финансовите параметри на
намеренията на АГКК за 2016г. Това бе и единствения проведен нормален макар и
оспорван, но ползотворен диалог между геодезическите организации и АГКК.
В началото на отчетния период беше проведена среща между ръководствота на
Агенцията и Председателя на СГЗБ с цел запознаване с утвърдената програма за
научно-технически мероприятия на СГЗБ за 2016г. и съгласуване на дейността за
съвместно организиране на общи събития. За съжаление трябва да се отбележи, че
въпреки съгласуването на програмата за цялата година и заявените добри намерения
за сътрудничество след първия геодезически събор и отбелязването на деня на
европейския геодезист и геоинформатик, фактически сътрудничеството спря от страна
на АГКК! 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. Особено силно впечатление направи отсъствието на какъвто и да било
представител на АГКК на Международния симпозиум – факт, който не беше
наблюдаван от дълги години!
От своя страна ръководството и дейците на СГЗБ се отзоваваха на всички
покани от страна на АГКК и взеха участие в обществено обсъждане на Закон за
изменение и допълнение на ЗКИР, наредби и инструкции, техническо задание за
отстраняване на явна фактическа грешка в КККР, получени чрез преобразуване от
КВС, даваха становища и мнения при срещи по различни проекти и други събития,
организирани от Агенцията. През годината ръководството на СГЗБ участва активно в
обсъждането на ЗИД на ЗКИР в комисиите на Народното събрание, който в крайна
сметка бе приет без да се отчете нито един аспект от становището на Съюза и
останалите професионални организации. Със съжаление за пореден път трябва да се
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отбележи, че представените писмени и устни становища и мнения на СГЗБ по редица
въпроси не бяха взети предвид от ръководството на АГКК.
Необходимо е да се спомене, че в момента поради временно отстраняване от
длъжност на изпълнителния директор АГКК се ръководи от Главния секретар и
временно изпълняващ длъжността, което явно е преходно състояние предвид
правителството в оставка. Оставяйки настрана факта, че със заповед на Министъра на
МРРБ е назначен неправомерно, макар и временно, юрист за изпълняващ длъжността
изпълнителен директор на АГКК трябва да се отбележи, че временното ръководство се
опита да възстанови диалога, като на 16.11.2016г. проведе среща за обсъждане на
поредния проект за промяна на нормативната уредба. По мнението на присъствалия
на срещата представител на СГЗБ инж. Цветен Боев за съжаление не се наблюдава
положителна тенденция за промяна на отношенията на ръководството на АГКК с
професионалните организации.
Това състояние ни дава повод да оценим отношенията между СГЗБ и 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.
Вече беше отбелязано 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 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
– Зам. Ректор на УАСГ, проф. д-р инж. Борислав Маринов, проф. Станислав Василев и
гл.ас.д-р инж. Нели Здравчева от Катедра „Фотограметрия и дистанционни методи“.
Не може да не подчертаем приноса на доц. Мая Илиева, доц. Борислав
Александров и инж. Надежда Ярловска, техния ентусиазъм и подкрепа
за
провеждането на наши инициативи.
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. Установиха се стабилни и ползотворни
отношения на сътрудничество и с новоизбраното 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
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Геодезия, както и тяхното участие с доклади и присъствие на различните мероприятия
на Съюза.
Традиционно добри са и отношенията на Съюза с МГУ. Трябва да отбележим
активното участие в дейностите на СГЗБ на д-р инж. Аспарух Камбуров, който
подпомага организирането и провеждането на редица събития и има особена заслуга
като представител на младежката секция към СГЗБ. Считаме, 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.
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.
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,
ЕВРОСЕНС БЪЛГАРИЯ, ГЕОКАД ПРОЕКТ, ГЕО ПЛЮС, РЕСАК, КАРТОГРАФСКО
СТУДИО ДАВГЕО, ГЕОМЕРА М+Р, ГИС СОФИЯ, ГЕОКОНСУЛТ
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 като
корпоративни членове.
Продължава сътрудничеството с фирмите, дистрибутори на геодезически
инструменти и технологии. През 2016г. 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
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и сътрудничество. С благодарност отново ще подчертаем, че с активното съдействие
на инж. Иван Деянов – ръководител на Секция „Геодезия“ към КИИП град София
Камарата беше съорганизатор на проведения тази година XXVI Международен
симпозиум на СГЗБ.
През настоящата година взаимоотношенията на Съюза с другите съсловни
организации като Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и Асоциация на
геодезическите фирми (АГФ) продължиха да се развиват в дух на сътрудничество и
единомислие. На базата на отворена политика на равнопоставено сътрудничество с
цел постигане на единение на всички геодезически сили в страната се постигна едно
трайно, позитивно и активно сътрудничество между геодезическите организации, като
апотеоз на което може да се посочи съвместното организиране и успешно провеждане
на Първия геодезически събор. Отново ще отбележим, че с решение на ОС на КИГ
беше осигурена финансова подкрепа за издаване на един брой от съюзното списание.
Двете регионални геодезически срещи, осъществени съвместно с АГФ също поставят
едно добро начало за организиране на общи събития на съсловните организации.
През годината се проведоха няколко срещи на ръководствата на СГЗБ, КИИП,
КИГ и АГФ, като се подлагаха на обсъждане и се взимаха съвместни решения за общи
действия. На цялата професионална колегия вероятно обаче направи впечатление, че
заключителния документ от проведения на 06 февруари Първи геодезически събор бе
подписан официално през месец юни 2016г. Изглежда обявяването на бюджет за
възлагане на кадастрални карти непосредствено преди провеждането на Събора
изигра някаква „приспиваща“ роля и повлия на активността на ръководството на част
от организациите ни. Това пролича още няколко пъти през 2016г., особено при
обсъждане и излизане с мнения и становища по ЗИД на ЗКИР. Така се очерта една
смущаваща тенденция - да вървим в една посока, но с доста различна скорост. В
крайна сметка тази тенденция не влияе на създалата се благоприятна атмосфера на
общност, но определено тя пречи за утвърждаване на авторитета на обединената ни
колегия пред институциите и администрацията!
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.

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 2016г. приходите възлизат на 19776,68. От членски
внос за 2016г. са събрани 1300лв. 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 2016г. възлизат на 26 324,38 (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
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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. Отново ще отбележим, че това се случва благодарение на
спонсорството на нашия председател на Комисия 6 във FIG д-р инж. Иво Милев.
Проблем е покриването на членския внос за участие в европейската организация
CLGE, 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.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщавайки дейността на СГЗБ през изтеклия период от ноември 2015г. до
ноември 2016г. 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
02.12.2016 г.

Председател:
/д-р инж. Иван Калчев/
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