
 

 
 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 
20.10.2020г. 

 

 

Дарителска кампания за закупуване на оборудване по проект 

“From View to Reality” 
 

 

 

Фондация „Подкрепа за образование” съвместно с катедра „Фотограметрия и 

картография“ при Геодезическия факултет на Университета за архитектура, 

строителство и геодезия (УАСГ) организират дарителска кампания за проекта „From 

View to Reality“. Проектът има за цел заснемането и създаването на пространствени 

модели на значими архитектурни и археологически обекти и инженерни съоръжения - 

църкви, археологически разкопки, язовири, строителни конструкции и др. В първия 

етап от проекта е предвидено да се заснемат три от обектите на световното наследство 

в България: Ивановските скални църкви; Мадарският конник; Свещарската гробница. 

Реализираните модели ще се използват както за научни цели, така и за представянето 

на българското културно-историческо наследство в глобален мащаб. Проектът ще 

подкрепи подготовката на специалисти в областта на фотограметрията и 

дистанционните изследвания. 

 

С оглед на бурното развитие на фотограметрията и дистанционните методи в 

последните години все повече организации търсят специалисти в тези направления. Ето 

защо катедра „Фотограметрия и картография“ в УАСГ има нужда от допълнително 

оборудване, както следва:  

8 бр. работни станции;  

2 бр. безпилотни системи хексакоптер;  

1 бр. безпилотна система крило;  

1 бр. мини лазерен скенер. 

Общата стойност на необходимото оборудване е 198000лв. 

 

Средства за проекта могат да бъдат превеждани по дарителската сметка на 

Фондация „Подкрепа за образование”:  

ОБЩИНСКА БАНКА АД 

IBAN: BG94 SOMB 9130 1057 8504 01 

BIC: SOMBBGSF 

Фондацията ще закупи и дари на лабораторията по „Дистанционни изследвания 

и обработка на пространствени данни“ към катедра „Фотограметрия и картография“ 



при УАСГ необходимото оборудване, посочено по-горе, след като бъдат набрани 

средствата за него. Ще бъде представен и пълен публичен отчет за набраните средства 

и дарителите. 

 

Повече информация за проекта можете да видите тук: 

http://www.sefbg.com/2020/10/13/daritelska-kampaniya-za-proekta-from-view-to-reality/ 

 

Фондация „Подкрепа за образование” е учредена през 2015 г. Основната цел на 

организацията е да подпомага образованието и професионалната реализация на 

младежи в неравностойно социално положение (сираци или полусираци и младежи с 

ниски доходи) с високи академични постижения. 

 

За контакти: 

 

Юлия Христова – Пешева 

Специалист „Връзки с обществеността” 

Фондация „Подкрепа за образование” 

адрес: 1111, София, Ул. „Голаш” No 12 

тел. 0895 459 406 

имейл: office@sefbg.com 

уебсайт: http://www.sefbg.com 

 

проф. Д-р инж. Пламен Малджански 

катедра „Фотограметрия и картография“ 

Геодезически факултет при УАСГ 

тел. 0877779059 
plamen_m@hotmail.com 
 

гл.ас. д-р инж. Добромир Филипов 

катедра „Фотограметрия и картография“ 

Геодезически факултет при УАСГ 

тел. 0899292000 
dobrigf@abv.bg 
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