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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 между Общото 
събрание от 27.04.2017г. и настоящото Общо събрание. Отчетът е подготвен от 
ръководството на организацията с цел представяне пред Общото събрание на СГЗБ на 
резултатите от изпълнението на основните насоки за дейността в периода 2017 – 2021 
година, приети на Общото събрание от 27.04.2017г. 

На интернет страницата на СГЗБ (www.geodesy-union.org) в секцията “Документи“ 
са публикувани подробни отчети за дейността на организацията за всяка година за 
отчетния период. 

 
Сдружението развиваше своята дейност, следвайки дефинираните визия, 

разнообразни цели, задачи и дейности, с основна мисия - да обединява и защитава 
професионалните интересите и да поддържа активна гражданска позиция чрез 
формиране на експертни становища. Продължиха усилията да се увеличава броя на 
членовете и да се привличат млади членове - ученици и студенти. 

II. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ 
 
До 2019 г. СГЗБ беше регистриран в съда като сдружение с нестопанска цел в 

полза на членовете си. На извънредно общо събрание през 2019г. се приеха промени в 
Устава и сдружението се пререгистрира в обществена полза по смисъла на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). СГЗБ е част от Федерация на научно-
техническите съюзи - ФНТС.  

 
Съгласно устава СГЗБ има следната организационна структура: 
 

 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ 2017 – АПРИЛ 2021 Г. 

4/38 

 

1. Общи събрания на СГЗБ   
 

1.1. Редовно общо събрание (XI конгрес) се проведе на 27.04.2017г. в зала № 3 на 
Дома на науката и техниката в гр. София.  

 
Тържествено слово по случай 95-та годишнина от основаването на Съюза изнесе 

доц. Венета Коцева. 
 

 Председателят на СГЗБ представи акцентите в предварително публикувания 
отчет за дейността на СГЗБ за периода 2014-2016г. Делегатите бяха накратко запознати 
с организационната дейност и състояние на Съюза, с научно-техническа дейност, 
международна дейност, с издателска дейност, с професионална защита и квалификация 
и с финансово състояние на организацията. В заключение на доклада д-р Калчев оцени 
работата на Съюза като обществено-полезна, целенасочена, успешна и резултатна. 
  

От представения доклад на Централната контролна комисия (ЦКК) стана ясно, че 
не са констатирани нарушения на Устава и финансовата дисциплина и за трите години 
финансовата политика на Съюза е изключително точна и балансирана. 
  

Проведено беше обсъждане на материалите по представените отчетен доклад за 
дейността, доклада на ЦКК и основните насоки за бъдещата дейност. След гласуване 
тези документи бяха приети единодушно от делегатите на Общото събрание (ОС). 
  

Заседанието на ОС продължи с обсъждане на предложения за изменения в Устава 
на СГЗБ. Основните мотиви за предлаганите изменения в Устава на СГЗБ бяха: 

 
1. Привеждане в съответствие на Устава с последните изменения на действащата 

нормативна база (Закона за юридическите лица с нестопанска цел - ЗЮЛНЦ); 
2. Осъвременяване на правната терминология; 
3. Актуализиране на Устава за постигане на: 

a) гъвкава и опростена структура в организацията, съобразена с реалностите 
на динамичните процеси в обществото и организационния живот в геодезическата 
колегия. За целта се предлага възможност за създаване на клубове на териториален 
принцип и по професионални интереси; 

б) утвърждаване на демократичните основи и прозрачността при 
осъществяване на дейността на СГЗБ, залегнали в основните постулати на Устава. За 
целта се предлага избор на форма на гласуване, както и мандатност за председателското 
място.  

 
Предложението за въвеждане на ограничение за Председател на Съюза да не 

може да се избира едно и също лице за повече от два последователни мандата, не беше 
прието от мнозинството делегати. След разисквания на постъпилите предложения, 
присъстващите приеха новия Устав на СГЗБ. 

 
Предложен и гласуван бе 24-членен състав на УС. Д-р инж. Иван Калчев беше 

преизбран за председател на СГЗБ за следващия четири годишен мандат съгласно 
приетите промени в Устава.  

 
За председател на Контролната комисия беше избран инж. Васил Чаушев, а за 

членове – инж. Златко Деков и инж. Мария Занева. 
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Делегатите приеха единодушно предложенията на ръководството за присъждане 
на званието "почетен член на СГЗБ " на следните изтъкнати деятели на Съюза със 
значителен професионален принос: 

 1. инж.  Георги Чонов 
 2. инж. Стоян Цветков 
 3. инж. Георги Дионисиев 
  
С грамота за значителен принос в развитието на младежката дейност в Съюза 

беше наградена досегашния сътрудник на Съюза инж. Кристина Гълъбова. 
 

1.2. Извънредно общо събрание на СГЗБ 
 

На 18 април 2019 г. се проведе извънредно Общо събрание на СГЗБ. Дневният ред 
беше от една единствена точка: изменения и допълнения в Устава на сдружението.  

 
Основната цел на предлаганите промени в Устава бяха да се отразят 

действителните ориентация и философия на дейността на СГЗБ в полза на обществото 
такива, каквито са били през цялото съществуване на сдружението от 1922г. Единодушно 
бяха приети представените от комисията по предложения конкретни изменения и 
допълнения в Устава. Основната промяна в устава се отнася до статута на Съюза – с 
приетите изменения СГЗБ вече е сдружение в обществена полза по смисъла на Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). С тази промяна СГЗБ се превръща в 
единствената геодезическа професионална организация в България, която ясно заявява, 
че не работи в частна полза на членовете си, а развива дейността си не само в рамките 
на професионалната общност на заетите в геодезията и свързаните в нея области, но 
най-вече в полза на Обществото. 

 
Друга цел на приетите промени в Устава бе да се определят стопанските дейности, 

които СГЗБ може да изпълнява регламентирано съгласно ЗЮЛНЦ за постигане на 
основните си цели. Така пред СГЗБ се откриват възможности да развива още по-активна 
и обществено полезна дейност, като ще може да разработва проекти и да кандидатства 
за тяхното изпълнение за финансиране от Съвета за развитие на гражданското общество 
към Министерски съвет на Република България, както и по различни европейски 
програми. 

 
В унисон с утвърдените промени в Устава на СГЗБ след разглеждане и дискусии 

извънредното общо събрание прие предложените от Европейския съвет на геодезистите 
(CLGE) Кодекс за професионалните квалификации на геодезистите в кадастъра и 
Кодекс за поведение на европейските геодезисти. Тези документи заявяват принципни 
позиции на геодезистите от Европа по отношение на квалификацията, професионалната 
етика и отговорностите на геодезистите към потребителите и обществото. 

 
След проведеното извънредно Общо събрание на СГЗБ от ръководството на 

Съюза бяха извършени всички действия, предвидени в ЗЮЛНЦ и Закона за търговския 
регистър и регистъра на ЮЛНЦ за пререгистриране на сдружението от Софийски градски 
съд в Регистър БУЛСТАТ и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция 
по вписванията към Министерството на правосъдието. 

 
2. Заседания на Управителния съвет 

  
     2.1. На 27.04.2017г. непосредствено след приключване на редовното Общо 

събрание, се проведе заседание на новоприетия УС. На заседанието се утвърди нов 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ 2017 – АПРИЛ 2021 Г. 

6/38 

 

състав на Изпълнителното бюро от 11 члена, като за нови членове бяха приети проф. 
Илинка Иванова и доц. Костадин Костадинов. Председателят предложи и УС прие да се 
продължи практиката от предходния мандат за управлението на СГЗБ с трима зам. 
председатели и секретар, като не бяха предложени персонални промени. 

 
Последва обсъждане на размера на членския внос. След проведена дискусия с 

конкретни предложения беше оформено и гласувано конкретно решение за размера на 
членския внос, диференциран по следните групи членове: студенти и пенсионери; 
физически лица; юридически лица. Беше прието решение в размера на членския внос на 
всяка от групите да се осигурява достъп до електронното издание на списание Геодезия, 
Картография и Земеустройство (ГКЗ), а при желание и допълнително заплащане на 
абонамент да се осигурява печатно издание на списанието. Освен това се прие решение 
да се предостави възможност за самостоятелно заплащане само на абонамент за 
списание без заплащане на членски внос за юридически лица, библиотеки, институции, 
училища и научни институти. 

 
За главен редактор на списанието ГКЗ бе преизбран проф. Г. Милев.  
 
2.2. 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. 

 
След проведената дискусия отчетния доклад бе приет единодушно с гласовете на 

всички присъстващи членове на УС. 
 
Предложен и одобрен бе плана за научно-техническата дейност на СГЗБ за 2018г. 

приключи с единодушно гласуване, с което той се прие за решения на УС. 
 

2.3. Съгласно решение от 23.01.2019г. на ИБ на СГЗБ, на 30.01.2019 г. се проведе 
заседание на УС на СГЗБ за обсъждане на предложение на зам. председателя д-р инж. 
Кирил Стоянов за промяна на статута на Съюза като сдружение в обществено полза. 
Членовете на УС бяха запознати предварително с мотивите за предлаганата промяна.  

 
След проведеното обсъждане УС взе решение на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във 

връзка с чл. 18 ал. 2 от Устава на СГЗБ да свика извънредно Общо събрание (ОС) на 
СГЗБ на 18 април 2019 г. от 13.00 часа в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 108. УС 
определи дневния ред на извънредното ОС:  Изменения и допълнения в устава на 
сдружението. Беше одобрена и покана за свикване на общото събрание на СГЗБ.  

 
Председателят на СГЗБ запозна присъстващите с проведената среща през месец 

януари 2019 между ръководителите на професионалните геодезически организации, 
обсъжданите общи инициативи и проблеми за нормативната уредба. Прие се 
предложението да се формулира тема и да се предприемат действия за провеждане на 
национално съвещание през месец април 2019г. съвместно с всички геодезически 
неправителствени организации и АГКК. 

 
2.4. Отчетното събрание на УС за дейността на Съюза за 2019 година се проведе 

на 10.12.2019 г. 
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2.5. Съгласно решение на ИБ от 15.12.2020г.,  отчетното събрание на УС за 2020г 
се проведе неприсъствено на 27.01.2021г.  

 
Материалите за УС бяха публикувани предварително на сайта на  Съюза, като 

участниците в заседанието имаха възможност да се запознаят предварително с тях, 
както и да споделят своите мнения и препоръки. Поради специфичните условия на 
провеждане на заседанието, беше препоръчано да се проведе  дискусия и по 
електронната поща. Заседанието се проведе в платформа за он-лайн събития. 

 
2.6. Съгласно решение на Изпълнителното бюро на  СГЗБ от 23.03.2021 г., на 

15.04.2021 г. от 17:00 часа, се проведе неприсъствено заседание на  УС на СГЗБ, като 
основната точка от дневния ред беше насрочване на Общо събрание. 

3. Заседания на Изпълнителното бюро на СГЗБ 
 
3.1 През  2017 г. изпълнителното бюро е функционирало редовно, като са 

проведени 3 заседания през отчетния период (на 20.04.2017 г., на 15.06.2017 г. и 
02.11.2017 г.).  

3.2. През 2018г.  са проведени 4 заседания (на 15.02.2018г., 11.07.2017г., 
23.08.2018г. и 11.10.2018г.):  

3.3. През 2019г. са проведени 2 заседания - на 23.01.2019г. и на 12.09.2019г. 
(неприсъствено).  

3.4. За 2020г. e проведено едно присъствено заседания на 26 март 2020 г., на 
което беше утвърден Организационния комитет на  Международния симпозиум и едно 
на 15.12.2020г. (неприсъствено).  

3.5. През 2021 г. е проведено заседание на ИБ на 23.03.2031г. 
 
На заседанията са разглеждани и решавани основно текущи проблеми. По 

важните от тях са:  
 обсъждане на организацията и материалите във връзка с провеждането на 

Общите събрания и Управителните съвети; 
 определяне на председателите и организационните комитети на национални и 

международни прояви; 
 подготовка и отчети за международния симпозиум, национални конференции 

и други научно-технически прояви;  
 проблеми при списване и издаване на съюзното списание ГКЗ, определяне на 

състава на редакционната колегия на списанието;  
 текущи актуални проблеми и кореспонденция с АГКК и МРРБ. Съставени са  

становища от СГЗБ по законодателни инициативи, които са подлагани на 
обсъждане в ИБ преди тяхното окончателно издаване и изпращане към МРРБ, 
АГКК, Министерски съвет и Народното събрание. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА СГЗБ 
 

1. Членове на СГЗБ 
 
За 2017 г. в регистъра на членовете на СГЗБ към 30.11.2017г. се водят 89 

физически лица и 14 юридически лица. През 2017 г. са приети 7 нови членове на СГЗБ.  
 
За 2018 г.  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. 
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Броят на членовете, заплатили членски внос към 30.11.2019г. е 79 физически 
лица и 3 юридически лица. През 2019 г. са приети 4 нови членове на СГЗБ.  

 
Към 31.12.2020 г. платили членски внос за 2020 година са 59 физически лица и 4 

юридически лица. През 2020 г. са приети 5 нови членове на СГЗБ. 
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 
 
a) Комисии: 
 
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. д-р инж. Венета 
Коцева и секретаря на Съюза инж. Иванка Колева. Към СГЗБ вече функционира Дамски 
геодезически клуб.  

 
Комисията за работа с младежта се ръководи от инж. Иванка Колева. Тя работи 

в тясна връзка с младежката секция към СГЗБ. 
 
Останалите комисии продължава да имат нужда от активиране на дейността си. 
 
b) Секции: 
 
Традиционно активна е дейността на секция Фотограметрия, която много редовно 

и отговорно провежда своите заседания. По утвърдената вече многогодишна практика, 
ежегодно, секцията организира национално съвещание. През отчетния период неин 
ръководител е проф. д-р инж. Пламен Малджански, който продължава да бъде 
обединителна фигура в тази част от професионалната ни общност. 

 
Младежката секция организира вече утвърдения в календара на Съюза семинар 

на младите геодезисти, съвместно с геодезическия факултет на УАСГ. Активистите на 
младежката секция са сред главните организатори и участници в конкурса за 
фотографски снимки, учреден по идея на доц. д-р инж. Нели Здравчева, с активното 
участие и подкрепата на д-р инж. Надежда Ярловска. Младежката секция се нуждае от 
по-осезаемо присъствие при начертаването и следването на политиката на нашето 
сдружение.  

 
За съжаление останалите секции не могат да се похвалят с такава активност. 

Продължаваме да търсим подходящи хора и нов подход за активизиране и на 
останалите секции. 

 
c) Дейността на Регионалните организации:  
 
Усилията на ръководството на Съюза за възстановяване на регионалните 

структури не могат да се отчетат като успешни, въпреки провеждането на геодезически 
срещи по места. Заложените идеи при създаването на научно-техническите съюзи 
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отстъпват мястото на причини, свързани със съществуващата в нормативната уредба  
необходимост от членуване в точно определена професионална организация. Налага 
се преосмисляне на политиката на нашето сдружение в това направление. Нашата 
дейност е в обществена полза и ние можем да търсим не само членска маса по места, 
но преди всичко поддръжници и последователи сред колегите там.   

 
По настоящем имаме съхранени регионални структури в Пловдив, Русе, Плевен, 

и Ямбол.  
 
През отчетния период, в СГЗБ бяха привлечени за технически сътрудници 2-ма 

колеги. За работата на инж. Кристина Гълъбова можем да дадем висока оценка. Тя и до 
сега оказва съдействие при нужда. Инж. Никол Николова се включи в съюзната дейност 
за кратко. За подпомагане на организационната дейност е привлечена г-жа Стоянка 
Комарова – дългогодишен редактор на списание ГКЗ, която поема и част от дейностите 
по подготовка на списанието. Отскоро имаме нов постоянен сътрудник в канцеларията 
на Съюза – Христина Кръстева. 

 
Продължава да стои въпросът с намиране 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 
 

1. Тържествено честване на Деня на европейския геодезист и 
геоинформатик. 

 
           Събитието се провежда по инициатива на Европейския комитет за връзка между 
геодезистите (СLGE). СГЗБ отбелязва този ден всяка година. 
  
 На 23 март 2017 г., за шеста поредна година, в България се отбеляза „Денят на 
европейския геодезист и геоинформатик“. Празникът беше посветен на Генерал Гийом-
Анри Дюфур, швейцарски инженер и топограф, по случай 230-та годишнина от 
рождението му. 

 
Съгласно съвместно решение на Международната федерация на геодезистите  

(FIG), CLGE и Националното общество на професионалните геодезисти (NSPS) на САЩ,  
от 2018 година, денят на европейския геодезист и геоинформатик вече се отбелязва 
като „Глобален ден на геодезиста“.  

 
Отбелязването на Световния ден на геодезиста у нас, на 21 март 2018 година,  

съвпадна с провеждането на Генералната асамблея на CLGE в София. Традиционно, 
СГЗБ организира тържествения семинар, който се състоя в Националният музей „Земята 
и хората“ 

 
Официални гости на събитието бяха Морис Барбиери – Президент на Комитета 

за сътрудничество на европейските геодезисти - CLGE, Жан-Ив Пирло – Генерален 
директор на CLGE, инж. Валентин Йовев – Заместник министър на Регионалното 
развитие и благоустройството, инж. Виолета  Коритарова - Изпълнителен директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, проф. Елена Пенева - Декан на 
Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, инж. 
Златан Златанов - Председател на УС на Камарата на инженерите по Геодезия - КИГ, 
инж. Каралеев - Председател на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, 
инж. Николай Главинчев – Председател на Националната професионална секция по 
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геодезия и приложна геодезия - КИИП, инж. Николай Киров - Председател на 
Асоциацията на геодезическите фирми – АГФ. 

 
Тържественият семинар беше под мотото „Предизвикателствата на дигиталната 

геоматика 2030“ и беше ръководен от Владимир Тихонов (RU), Генерален секретар на 
CLGE.  

Личността, на която бе посветен Глобалният ден на геодезиста 2018 година, беше 
унгарският учен Loránd Eötvös (1848-1919). Презентация за неговия живот и делото му 
беше представена от унгарския делегат на GA на CLGE Zsolt Vidovenyecz. 

 
На тържеството присъстваха много от делегатите на Генералната асамблея на 

CLGE.  
 
По предложение на СГЗБ, за първи път, беше осигурено видео излъчване на 

събитието на живо в YouTube, като тази инициатива бе високо оценена от ръководството 
на Европейската организация. Голяма подкрепа при организиране на празника Съюзът 
получи от АГКК и КИИП (в това число и финансова). Добрата работата с колегите от КИГ 
като съорганизатори, допринесе за издигане престижа на страната ни пред 
чуждестранните гости. 
 

През 2019 година тържественият ден беше отбелязан в Дома на техниката в гр. 
София. На него присъстваха повече от 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 НИГГГ-БАН, млади специалисти, ветерани, 
служители, колеги от фирми и институции. Празникът беше посветен на Карл Ритър фон 
Гега, австрийски железопътен инженер, геодезисти и архитект. 
   

През 2020 година, в ситуация на обявено извънредно положение,  ръководството 
на СГЗБ подготви поздравителен адрес по случай Глобалния ден на геодезиста – 
21.03.2020. В него се отбелязва, че на този ден за поредна година се отбелязва в 
глобален мащаб празника на нашата древна и млада, фундаментална и иновативна, 
обществено значима и обичана от нас професия. Отправени бяха пожелания за бързо 
преодоляване на поредното житейско предизвикателство! 

 
За разлика от предходни години празненства и срещи не бяха уместни. Въпреки 

това колегията беше приканена да запази духът на празника, като се отбеляза, че след 
като Светът се върне в рамките на нормалността ние пак ще сме професионалистите, 
които са готови да се справят със своите ангажименти, отговорности и 
предизвикателства. 

 
Честванията на този ден се утвърдиха в България като неразделна част от 

дейността на нашето сдружение. Те са празник за студентите, преподавателите от 
Геодезическия факултет на УАСГ и МГУ „Св. Иван Рилски“, учени от НГГГ-БАН, млади 
специалисти, ветерани, служители, колеги от фирми и институции. 
              
Отговорници за провеждането на тържеството, от страна на СГЗБ, са  инж. Иван Андреев 
- зам. председател на СГЗБ и проф. д-р инж. Георги Вълев - почетен член на СГЗБ. 
Винаги получаваме подкрепа от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 
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Камарата на инженерите по геодезия е канена за съорганизатор, а Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране чрез  секция „Геодезия” към нея ни оказва 
морална и финансова подкрепа.  
 

2. Младежки дейности 
 

Водеща цел на СГЗБ е развитието на младежката дейност. Поощряват се 
младежките инициативи, включват се млади колеги към екипите за организиране на 
планираните мероприятия, търсят се пътищата, чрез които да превърнем нашата 
дейност в интересна и привлекателна за младежите.  
  

Съюзът разчита на колегите, ръководители и преподаватели в  университетите, в 
средните училища, в институциите и фирмите, да популяризират нашите инициативи и 
да привличат младите хора. 
 

2.1. Младежки срещи 
 

На 10 май 2017г., по инициатива на младежката секция към Съюза на 
геодезистите и земеустроителите в България, се организира работна среща с 
представители на СГЗБ и заинтересовани лица с цел подготовка на НАЦИОНАЛЕН 
ФОРУМ на младите геодезисти, на който всички желаещи да могат да поставят своите 
въпроси, да направят своите предложения и заедно да се потърсят и намерят пътища 
за решаването им.  

 
 Предложени теми за обсъждане на работната среща, които да се превърнат в 
дневен ред на младежкия форум бяха: 

- Противоречията между образованието и практиката; 
- Мястото на младите геодезисти при вземане на решения, касаещи бъдещето на 

професията; 
- Засилване ролята на младежката секция в дейността на СГЗБ; 
- Участие на младежите в органите на СГЗБ и в националното представителство на 

СГЗБ в международните организации (да се отнесе към ръководството на Съюза). 
      Възникна идея за кауза на младежката секция:  Да задържим младите геодезисти 
у нас! 

        
Специална подкрепа за събитието получихме от АГКК и тя бе потвърдена  със 

сериозно младежко присъствие на срещата. Важна роля за инициативата изигра инж. 
Атанас Петков, член на младежката секция и доброволен сътрудник на Съюза. Нашият 
млад колега предложи помощта си с идеи и желание да се включва в организационни и 
работни групи.  
  

До насрочване на такъв младежки форум за съжаление не се достигна, но идеята 
заслужава да се продължи работата по организацията му като се запази ентусиазма и 
очертаването на нови хоризонти. 

 
2.2  Младежки семинари 

 
а) На 18 май 2017г. от 16.00 ч. в зала 120 в Университета по архитектура, 

строителство и геодезия (УАСГ) се проведе VII младежки семинар по геодезия,  
организиран от Младежката секция към СГЗБ и Геодезическия факултет на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия, съвместно с Федерацията на 
научно-техническите съюзи (ФНТС). 
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Ръководството на Съюза прие идеята на секретаря на Съюза - по подобие на 

инициативата на CLGE и честването на деня на европейския геодезист и 
геоинформатик, всяка година младежкия семинар да се посвещава на някоя значима за 
българската геодезия личност.  
 През 2017 година тази личност беше академик Владимир Христов. Изнесени бяха 
4 доклада. 
 

б) VIII младежки семинар по геодезия се проведе на 24 април 2018г., в зала 120 
на  УАСГ и беше посветен на  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 
две презентации. 

 
в) На 14.05.2019 г. от 12:30 часа в зала 318 в Университета по строителство, 

архитектура и  геодезия, София, за девета поредна година, СГЗБ проведе младежи 
семинар на тема: “Мястото на  младите геодезисти в България“. 

Присъстваха повече от 60 младежи от СПГСАГ, които бяха посрещнати с  
ентусиазъм и надежда за бъдещето на професията. Проф. Елена Пенева-Златкова, 
декан на Геодезическия факултет при УАСГ, се обърна към присъстващите с 
поздравление и пожелание да продължат образованието си в престижния УАСГ. 

 
Съорганизатори на младежките срещи са Геодезическият факултет на УАСГ,  

Софийската професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия и 
Федерацията на научно-техническите съюзи.  
           
 Специална благодарност за успешното им  провеждане 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“. 

 
Д-р инж. Кирил Стоянов, заместник-председател на СГЗБ също се отзовава за 

участие. Проф. д-р инж. Елена Пенева – Декан на Геодезическия факултет и д-р инж. 
Иван Калчев – Председател на СГЗБ винаги присъстват и правят обръщения към 
младежите. Присъстват и преподаватели, геодезисти-ветерани и студенти от 
Геодезическия факултет.  

 
Ясно е, че за успешното провеждане на традиционния младежки семинар освен 

усилията на активистите от Младежката секция на СГЗБ е необходима и по-силна 
подкрепа от страна на партньорите ни от УАСГ и СПГАСГ. Този факт трябва да насочи 
вниманието към анализ и преосмисляне на формата на събитието и може би промяна 
на времето и мястото за организирането му. 

 
3. Дейност на Комисията за социална дейност и работа с  жените към 

Управителния съвет на СГЗБ 
 
Комисията за социална дейност и работа с жените към Управителния съвет на 

СГЗБ с председател доц. д-р инж. Венета Коцева редовно организира среща на дамите, 
свързани с геодезическата професия. На тези срещи присъстващите биват 
информирани за решенията на ръководните органи на СГЗБ, за проведените и 
предстоящи събития, споделят се мнения за политиката в геодезията и опита в 
решаването на  ежедневни професионални казуси. 
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Дамите споделят свои вълнуващи преживявания, своя личен опит в дейностите, 
с които се занимават в свободното си време, как се възстановят физически и духовно. 
Водят се непринудени разговори,  разказват се впечатления от екзотични и красиви 
пътешествия. Разкриват се творческата, духовната и социалната страна на личността. 
 Когато  се разглеждат снимките от събитието, се усеща духът, който присъства на 
тези срещи - интересни, вълнуващи, красиви и полезни!  
           

През 2017 година е проведена среща на 29.05.2017 год., в зала № 2 на Дома на 
науката и техниката, София. 

 
На 13.02.2018 г., срещата е посветена на предстоящите празници -  на любовта и 

виното и  празникът на жената.  
 
Предколедна среща се проведе на 28.11.2018 год. Тя се превърна в учредителна 

за дамския геодезически клуб към СГЗБ. Инж. Дейвис Динков прие поканата на 
организаторите и изнесе презентация за проекта „Създаване на триизмерна карта за 
историческа възстановка на кв. Изгрев, София“. Интересните и ценни факти и 
професионалната работа на автора предизвикаха възхищение и получиха 
поздравления. 

 
На сбирката на 14.03.2019 г. като гости присъстваха д-р инж. Иван Калчев – 

председател на УС на СГЗБ, проф. дтн. инж. Георги Вълев – почетен член на СГЗБ и г-
жа Нина Комарова – педагог и магистър-богослов. Г-жа Комарова подари на Дамския 
клуб две много интересни книги – „Патриарх Кирил - мисли за всеки ден от годината“ и 
„Целебник – православен календар 2019“,. Книгите се намират в съюзната канцелария 
и са на разположение за четене от всички желаещи. По идея на г-жа Нина Комарова, 
която е и професионален екскурзовод, по повод Деня на българската писменост и 
култура, беше организирано посещение на храма – паметник „ Александър Невски“ и 
желаещите се запознаха с неговата история и историята на стенописите. 

 
Дейността на дамския геодезически клуб е поддържана от доц. д-р инж. Венета 

Коцева,  доц. д-р инж Мила Атанасова, доц. д-р инж Нели Здравчева, доц. д-р инж Радка 
Янева, както и от всички наши прекрасни колежки, от съпругите и майките на нашите 
колеги – геодезисти и е високо оценена от ФНТС. 

 
4. Регионални геодезическа срещи 

 
4.1 Регионална геодезическа среща „Актуални професионални проблеми и 

технически новости“ - гр. Ямбол 
 
Срещата се състоя на 9 юни 2017г. със съдействието на регионалната 

организация на геодезистите, специалната подкрепа на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър (АГКК) и Домът на науката и техниката “Джон Атанасов“, гр. 
Ямбол. Организацията на събитието беше поета от инж. Дженко Дженков, Председател 
на местната регионална организация на геодезистите, член на Управителния съвет на 
СГЗБ и неговата съпруга -  инж. Елена Дженкова.  

 
Присъстваха около 50 колеги от Община Ямбол, Община Тунджа и Община 

Странджа. Събитието уважиха служители на службите на СГКК - гр. Ямбол, гр. Сливен 
и гр. Стара Загора, колеги от геодезически фирми в града, гости от гр. Сливен и гр. 
Бургас, ветерани и дейци  на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) - гр. 
Ямбол. 
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4.2. Регионална геодезическа среща в гр. Шумен 

 
На 20 октомври 2017г., СГЗБ и ФНТС, в партньорство със Шуменския университет 

"Епископ Константин Преславски", организира регионална техническа среща на тема 
"Технически новости и актуална професионална информация". Срещата се проведе по 
инициатива на проф. Андрей Андреев - члена на ИБ на СГЗБ и преподавател в 
Шуменския университет.  
  

Като гост от община Шумен присъстваше инж. Росен Христов; от АГКК 
присъстваха инж. Йовко Йовчев - началник на СГКК, гр. Шумен, заедно със служители от 
службата; присъстваха преподаватели от Шуменския университет "Епископ Константин 
Преславски"; представители на следните фирми: "Йокто" ЕООД, "Тераланг" ООД, 
"ЛандКад", "Геодизайн"-Търговище, АМ "Черно море" АД, "Шуменски кадастър" ЕООД, 
"Геовара" ЕООД, "Ландекс", "Геодезическо проектиране"  ООД,  "Гео-консулт" ЕООД и 
други. 
  
 Изнесен бе доклад за образованието по геодезия в Шуменския университет. За 
българската геодезия в Антарктика интересен доклад изнесе доц. Борислав 
Александров. Представителите на фирмите - дистрибутори на геодезическа техника 
бяха подготвили полезни презентации. За актуалните професионални проблеми говори 
д-р инж. Иван Калчев. По темите се проведоха разисквания.  

 
4.3. Регионална геодезическа среща - гр. Бургас 

 
Съорганизатори на срещата, проведена на 30 май 2018г, бяха СГЗБ, 

Геодезическия факултет на УАСГ и ФНТС. 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). 

 
Председателят на регионалната колегия на КИГ и КИИП инж. Атанас Иванов 

изказа убеждението, че подобни срещи ще спомогнат за постигане на набелязаните 
задачи пред колегията. 

 
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. 

 
Д-р инж. Иван Калчев запозна присъстващите с актуалните професионални 

проблеми и активната позиция на СГЗБ по тях. Състоя се дискусия и разисквания по 
поставените въпроси. 

 
4.4. Регионална геодезическа среща - гр. Варна 
 
Срещата в гр. Варна се проведе съвместно с КИГ, със съдействието на колеги от 

Варна и Домът на науката и техниката - гр. Варна, на 21.06.2019г. 
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Присъстваха колеги от Община Варна, от Община Шумен, от геодезическите 
фирми в града, от Химпроект Девня, дейци на Федерацията на научно-техническите 
съюзи (ФНТС) - гр. Варна и др., доц. д-р инж. Николай Димитров, зам. председател на 
КИГ. 

 
Доц. д-р инж. Мила Атанасова- Златарева представи ръководен от нея проект на 

тема: „ Мониторинг на свлачищни процеси по Северното Черноморие на България“. 
 
Въпреки напредналото време, болшинството от присъстващите проявиха интерес 

към обявения в програмата разговор по професионални и организационни теми, който 
се ръководеше от д-р инж. Иван Калчев в качеството му на Председател на СГЗБ.  

 
 Организацията на срещи по места е сравнително трудна. Тя се изправя пред 
много проблеми и неизвестни. Необходими са много повече усилия и контакти, за да 
успеем да заинтересуваме и привлечем хората по регионите.  
 

 Специални благодарности дължим на всички представители на фирмите, 
дистрибутори на геодезическа техника: „Солитех“ ЕООД, „ГЕОКАД 93“ ЕООД,  
„Метрисис“ ООД, и „Геовара“, Българска геоинформационна компания, Иновационни 
Оптико Електронни Системи, „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД, Иокто ЕООД, „Геозона“ ЕООД и др., 
които прегръщат идеята и участват в тези регионални прояви. 

5. Национални съвещания на секция „Фотограметрия и дистанционни 
изследвания” към СГЗБ 

 
5.1. XII-то национално съвещание  

 
На 7 юли 2017 г., националното съвещание на тема:  „Фотограметрията и 

дистанционните изследвания в услуга на общините“ се състоя в гр. Брацигово. 
Организатор на събитието беше секция „Фотограметрия и дистанционни  изследвания” 
към СГЗБ със съдействието на  Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/ и 
специалната подкрепа на Община Брацигово. Инж. Иванка Колева беше домакин на 
срещата, по решение на националното съвещание на секцията от 2016 г. 

 
Присъстваха служители от общинските администрации в гр. Брацигово, гр. 

Пещера, гр. Батак, кметове и кметски наместници, общински съветници, архитекти, 
проектанти, инженери и други технически специалисти от района, университетски 
преподаватели от УАСГ, членове на секцията, инж. Моймир Гюрковски – бивш 
Изпълнителен директор на АГКК и дейци на Съюза, Петко Петков – кмет на община 
Брацигово, Боряна Кънева – кмет на с. Бяга, Тодор Пърчев – кмет на с. Жребичко, арх. 
Атанас Васев – главен архитект на община Пещера, инж. Румяна Григорова – Директор 
дирекция „СА“, община Брацигово, д-р инж. Иван Калчев – председател на СГЗБ, и др.  

 
В програмата на съвещанието бяха представени 6 доклада. Последва дискусия 

върху представените доклади и за геодезията изобщо. 
 
След деловата част участниците в мероприятието направиха обзорна 

туристическа разходка из града и се запознаха с неговите историческите и архитектурни 
забележителности. 

 
5.2. XIII Национално съвещание  
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Темата на съвещанието беше „Развитие на фотограметричните технологии и 
дистанционните методи и тяхното приложение в практиката“. То се проведе на  28 юни 
2018. Като съпътстващо се отбеляза  120 години от рождението на проф. Асен Райков. 

 
По инициатива на ръководството на Геодезическия факултет на УАСГ, то пое 

домакинството на националното съвещание, а колегите от катедра “Фотограметрия и 
картография” се бяха заели специално да организират посрещането и провеждането на 
мероприятието. 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. 
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. Изнесени бяха и 
5 научни доклада, както и такъв 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 
музикалния ръководител на музикална школа „Иркапей“ – Бисера Иванова от с. 
Драговищица, гр. Костинброд и за 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! 

 
5.3. XIV Национално съвещание  

 
Съвещанието се състоя на 01.07.2019 г. Съорганизатори на събитието бяха 

Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/ и Национален институт по 
геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ при Българската академия на науките /БАН/. 
Съвещанието се проведе в библиотеката на БАН, което внесе особен дух, обогатен с 
атмосферата и традицията на знания и наука.  

 
Присъстваха членове на секция ФДИ, представители на домакините и колеги. 

Специални гости бяха проф. дтн инж. Иван Георгиев - Зам директор на НИГГГ, проф. 
Георги Вълев - почетен член на СГЗБ, доц. д-р инж. Николай Димитров - Ръководител 
Департамент "Геодезия". 

 
Изнесени бяха 9 научни доклада. Специална благодарност изказваме на доц. д-р 

инж. Мила Атанасова-Златарева, която беше главен организатор на събитието.  
 
 
5.4. XV Национално съвещание  

 
На 9 юли 2020г., в Научния комплекс на БАН – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 1, зала 

309, се проведе традиционното национално съвещание на тема: „Развитие на 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ 2017 – АПРИЛ 2021 Г. 

17/38 

 

фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното приложение в 
практиката“. Основен съорганизатор и домакин на събитието беше Институтът за 
космически  изследвания и технологии /ИКИТ/ при Българската академия на науките 
/БАН/. Съорганизатор на събитието беше и Федерацията на научно-техническите съюзи 
в България.  

 
Организаторите бяха предвидили спазване на всички предохранителни мерки, 

препоръчани от министерството на здравеопазването, осигуряващи неразпространение 
на COVID-19.  

 
Присъстваха представители на институции и фирми, членове на секция ФДИ, 

представители на домакините, колеги. Специален гост беше Директорът на ИКИТ – БАН, 
проф. д-р инж. Румен Недков. Гл.ас. д-р инж. Христо Николов, като главен организатор, 
откри съвещанието. 

 
По предварително обявения дневен ред бяха изнесени 7 научни доклада. 
 
Специална благодарност изказваме на доц. д-р Христо Николов за 

организационното и техническо сътрудничество. 
 
Проявите на секция ФДИ са едно утвърдило се вече събитие за специалистите в 

тази област. Не винаги успяваме да привлечем го популяризираме сред потенциалните 
ползватели на новите технологии и услуги, но това остава задача и за в бъдеще. 

 
6. Ежегоден специализиран технически семинар "Нови геодезически 

инструменти и технологии"  
 
Семинарът традиционно се провежда в гр. Пловдив и съпътства ежегодния 

есенен технически панаир в града. Негови съорганизатори са СГЗБ, ФНТС и 
Регионалната организация на НТС с Дома на науката и техниката - гр. Пловдив.   

 
6.1.  На 29 септември 2017 на семинара присъствах повече от 60 души - колеги от 

гр. Пловдив, гр. София, гр. Асеновград, гр. Казанлък, гр. Стамболийски и др.  
 
Като официални гости от АГКК присъстваха инж. Румен Янков  и инж. Георги 

Гладков. Доц. Костадин Костадинов, от ИБ на УС на СГЗБ, беше специален гост. Със 
задоволство можем да отбележим забележителното младежко присъствие на 
събитието. За това специална благодарност трябва да отправим към инж. Георги 
Стайков, преподавател в ПГАСГ, гр. Пловдив.  

 
Освен техническите презентации, беше изнесен доклад „Геодезически и 

картографски дейности по време на 25-тата антарктическа експедиция и резултатите от 
тях“,  с автори полк. инж. Петър Данчев и кап.инж. Георги Михайлов от ВГС. 
Нови геодезически инструменти и технологии показаха ЕСРИ България, БГК, „ГЕО 
ПЛЮС” ЕООД, “Солитех“ АД и „ГЕОКАД’93 ЕООД. 
 

6.2 На 28.09.2018 г. 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. 
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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. 

 
Технически презентации направиха от „ГЕОВАРА“ ЕООД, “Солитех“ АД. „ГЕO 

ПЛЮС“ и „ГЕОЗОНА“. 
 
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. 

 
6.3. На 28.09.2019 г. зала 1 на Дома на техниката в гр. Пловдив се изпълни с колеги 

от града, от с. Моминско, гр. Габрово, гр. Ямбол, гр. Съединение, гр. София, гр. 
Асеновград, гр. Варна и др. И тази година присъствието на ученици от Професионалната 
гимназия по строителство, архитектура и геодезия /ПГСАГ/ – гр. Пловдив и др. 

 
В програмата на специализирания семинар ас. инж. Георги Танчев от катедра 

„Земеустройство и аграрно развитие“ на геодезическия факултет на УАСГ, представи 
обучението по геодезия във факултета, а доц. д-р инж. Мила Атанасова, БАН, изнесе 
доклада „Приложение на данни получени от радари със синтезирана апeртура за 
проследяване на геодинамични процеси на земната кора“. 

 
Фирмите “СОЛИТЕХ“ АД, „ГЕОЗОНА“ ЕООД, „ГЕОВАРА“ ЕООД, „ИOEС“ ЕООД, 

И „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД впечатлиха присъстващите с последните си новости. 
 
Трябва да отбележим ролята на инж. Димитър Арнаудов, председател на 

регионалната организация на СГЗБ, който през всички години е основен организатор на 
това събитие, а председателят на СГЗБ винаги се стреми да запознае присъстващите с 
актуалните новини за геодезическата общност, с проявите на СГЗБ и да провежда 
разговори с колегите за темите, които ги засягат и проблемите, които ги вълнуват. 
 

7. МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ "СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И 
СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” 

 
В научния комитет на симпозиума участват изтъкнати представители на 

международната геодезическа общност. В местния организационен комитет са 
привлечени представители на академичната общност, на висшите учебни заведения,   
на водещи  институции, съюзни деятели и специалисти в области, свързани с 
геодезията. 

 
В програмата на симпозиума се изнасят научни доклада в областта на геодезията, 

фотограметрията, картографията, спътниковите системи, устройството на територията, 
кадастъра, географските информационни системи, образованието и професионалната 
практика. Те се представят пред широка и разнообразна аудитория. 

 
По традиция, по време на симпозиума се провежда специална сесия за млади 

специалисти и студенти. Младите хора имат възможност да направят първите си 
публични презентации, подкрепени от своите ръководители и оценени и поощрени от 
специалисти и колеги. Научните сесии се ръководят от изявени специалисти в 
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съответните области. Докладите се изслушват  с голям интерес и предизвикват въпроси 
и оживени дискусии, за които времето се оказва недостатъчно да бъдат изцяло развити. 

 
7.1. XXVll МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

 
Форумът се проведе на 9 и 10 ноември 2017 г. Официални гости на откриването 

на симпозиума бяха инж. Валентин Йовев – зам. министър на МРРБ, инж. Николай 
Главинчев - председател на секция „Геодезия“ в КИИП, инж. Милен Димиев – 
председател на УС на КИГ, представители на АГКК, ВГС и УАСГ. 

 
Традиционно силно присъствие отбелязаха колегите от три университета от 

Турция, които представиха  доклади в най-различни аспекти от темите на симпозиума. 
В работата на симпозиума взе участие и гост от Швейцария, който представи за първи 
път в България GSBAS системата StarFire. 

 
По идея на д-р инж. Аспарух Камбуров за първи път по време на това издание на 

симпозиума бяха организирани технически демонстрации, като в отделна зала се 
организираха две специализирани геодезически работилници (workshops). Двете 
демонстрации бяха посетени от много млади колеги от СПГАСГ, УАСГ, МГУ, както и 
голям брой специалисти. Работилниците предизвикаха голям интерес, което показва 
потенциал за развитие на инициативата в бъдеще. 

 
Симпозиумът беше съпътстван от изложба. Фирмата Pro Drone Sys от гр. Стара 

Загора демонстрира разработваните от тях безпилотни летателни системи. Вече 
традиционно по време на симпозиума бяха представени творбите на участниците във 
фотоконкурса на тема „Геодезическите дейности в обектива“. Изложба под названието 
„Непознатата южна земя Terra Australis Incognita” показа повечето известни карти на 
Антарктида с интересни факти за авторите и начина на създаването им. 

 
 Повече от 150 души, много от които младежи, посетиха форума.  
 
 7.2. XXVIII международен симпозиум се състоя на 8 и 9 ноември 2018г., в Дома на 

науката и техниката - София,   
 
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. 

 
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. Присъстващите бяха специално поздравени от възпитанички на 
музикална школа „Иркапей“ , от с. Драговищица, гр. Кюстинброд, с ръководител Бисера 
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Иванова Тяхното изпълнение впечатли колегите и внесе много красота и възвишеност 
към научното събитие. 

 
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. 
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. 

 
7.3. XXlX Международен симпозиум 
По решение на ръководството на СГЗБ и организационния комитет на 

Международния симпозиум, като следствие на създалите се дългогодишни добри 
професионални и лични отношения с колегите от Техническия университет в Истанбул 
(ТУИ), XXlX Международен симпозиум се проведе на 5-6.11.2019 г. в Истанбул, Турция. 

 
Подготовката на симпозиума започна съвместно от двата организационни 

комитета на СГЗБ и ТУИ още в началото на 2019г. Учредени бяха Научен и 
организационен комитет от научни дейци от България, Турция, Гърция, Великобритания, 
Канада, Аржентина, Иран, Египет, Холандия, Индия, Белгия, Германия и Саудитска 
Арабия. Техническата организация беше поверена на Местен секретариат от трима 
представители на Факултета по Геоматика в ТУИ. 
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Безспорни са усилията и заслугите специално на проф. Бихтер Ерол, в резултат 
на които събитието получи голяма подкрепа от страна на ръководствата на Факултета 
по геоматика, на Техническия университет в Истанбул и съорганизаторите. 

 
Организацията за провеждане на Симпозиума беше перфектна, а условията в 

кампуса на Техническия университет в Истанбул бяха отлични. Много сътрудници от 
Факултета по геоматика осигуряваха технически и организационно събитието.  

 
Д-р инж. Иван Калчев представи приветствено обръщение от чл.кор.проф.д-р 

иннж. Георги Милев - Председател на организационния комитет на Международния 
симпозиум и Почетен председател на СГЗБ. Председателят на СГЗБ също поздрави 
присъстващите на церемонията по откриването на Симпозиума и изрази увереност, че 
със съвместните усилия на СГЗБ и ТУИ успешно ще бъдат пренесени духът и 
атмосферата, съпътстващи събитието в дългогодишната му история, като научно-
технически и интердисциплинарен форум за споделяне на познания и опит между 
професионалистите от научните среди, индустрията, публичната администрация и 
младите учени и специалисти в областта на геодезията. 

 
Участниците в Симпозиума получиха сборник с отпечатани подробна програма на 

събитието и всички абстракти на заявените за участие доклади. 
 
В изключително интензивната двудневна програма на симпозиума тази година 

бяха заявени за представяне 67 доклада, разпределени в 10 сесии и 3 постера с автори 
от 10 различни страни - от България, Турция, Русия, Иран, САЩ, Китай, Полша, 
Малдиви, Бруней, Италия. Бяха установени строги правила за презентациите, които 
сравнително точно се спазваха от авторите и водещите. 

 
Разбираемо, значителен брой участници бяха от страната домакин. Голямо 

впечатление направи сериозното присъствие с доклади на млади учени, докторанти и 
студенти от различни университети от Турция и Иран. От България бяха заявени 14 
доклада, като пряко участие взеха 9 представители на СГЗБ, НИГГГ-БАН, УАСГ и МГУ.  

 
В програмата беше включено техническо посещение на Центъра за сателитни 

комуникации и дистанционни изследвания на ТУИ, което предизвика значителен 
интерес. Модерното съвременно оборудване, подходящата атмосфера и любезното 
посрещане и представяне дейността от специалистите в центъра, впечатлиха 
присъстващите, които се почувстваха попаднали на място, мечтано за всеки колега, учен 
и ценител.  

 
Въпреки липсата на опит за подобна организация с международно участие на 

симпозиума извън България може да се даде много висока оценка на тазгодишното 
издания на това традиционно и значимо за Съюза събитие. За съжаление българското 
участие и посещение не беше толкова масово, както през други години, което е обяснимо 
с извеждането на събитието извън границите на България. 

 
Направеният ход определено беше подходящ за продължаване на традицията и 

разширяване на географията на международното събитие на Съюза.  
   

7.4. XXX Юбилеен Международен симпозиум  
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По решение на ръководството на СГЗБ и организационния комитет на 
Международния симпозиум, XXX Юбилеен Международен симпозиум се проведе на 4-
6.11.2020 г. в Дома на техниката гр. София. 

 
Подготовката на симпозиума започна от организационния комитет на СГЗБ още в 

началото на 2020г. Учредени бяха Научен и Технически комитет от научни дейци от 
България и Турция. Техническата организация беше поверена на доц. д-р инж. Аспарух 
Камбуров, който беше избран и за зам. председател на Организационни комитет. 

 
Предварително бяха подготвени  традиционната вече интернет страница на XXX 

Юбилеен Международен симпозиум с подробна информация за събитието, която се 
актуализираше своевременно (http://symp2020.geodesy-union.org/), както и страница на 
събитието във Facebook (https://youtu.be/mh1NYSa4YtU): 
 

Поради значимостта и специалното отношение на колегите към провеждането на 
XXX юбилеен международен симпозиум, усилията на ръководството бяха насочени към 
организацията му и финансовото обезпечаване. На практика, в заседанията на 
Организационния комитет (ОК) на симпозиума участваха и членовете на ИБ. Те се 
състояха на 20.05.2020г., 16.06.2020г., 16.07.2020г., 06.10.2020г., 13.10.2020г.,и 
20.10.2020г (общо 7 заседания).  Доц. д-р инж. Аспарух Камбуров, като зам. председател 
на ОК по организацията, направи всичко необходимо за провеждането на  
неприсъствените заседания. 

 
За първи път Международния симпозиум на СГЗБ беше организиран с 

финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на 
образованието и науката. Това се случи по инициатива на доц. д-р инж. Деница Борисова 
– научен секретар на Института за космически изследвания и технологии в БАН, която 
като член на Организационния комитет предложи подготовка на проект за 
кандидатстване към Фонда от името на Института като официален съорганизатор на 
събитието. Благодарение на положените усилия от доц. д-р инж. Борисова подготвения 
проект беше одобрен, с което Симпозиума беше обезпечен финансово. Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър също подпомогна финансово провеждането на 
Симпозиума, за което дължим специални благодарности на инж. Виолета Коритарова за 
взетото решение от името на ръководството на Агенцията. 

 
Организацията за провеждане на Симпозиума беше планирана като хибридна – с 

възможност за лично участие на докладчиците и участниците в залата или дистанционно 
участие. За целта  беше наета специализирана фирма за осъществяване на излъчване 
на живо на събитието от зала 103 на Дома на техниката, както и на он-лайн 
презентациите на дистанционно участващите. Беше осигурено едновременно 
излъчване в две интернет платформи – страницата на събитието във Facebook и в канал 
в YouTube, както и архивен запис: 

 
Приветствие беше поднесено лично от инж. Валентин Йовев – Зам.министър на 

МРРБ, който връчи и поздравителен адрес от името на Петя Аврамова – Министър на 
Регионалното развитие и благоустройството. 

 
В юбилейното издание на събитието в изключително интензивната двудневна 

програма на симпозиума бяха заявени за представяне значителен брой доклади - 38 
доклада, разпределени в 8 сесии и 3 постера с автори от 10 различни страни - от 
България, Турция, Германия, Великобритания, Малдиви, Малта, Филипини, Русия, 
Сирия.  
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Разбираемо, значителен брой участници представиха докладите си 

дистанционно, като за целта беше осигурена сесия в платформата Microsoft Teams. 
Техническата реализация на дистанционното участие беше организирана от доц. д-р 
инж. Аспарух Камбуров, като по време на сесиите технически модератори и поддръжка 
бяха доц. д-р инж. Христо Николов и гл.ас. д-р Валентина Христова от ИКИТ-БАН. 

 
Както на всички симпозиуми, накрая  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. 

 
Въпреки липсата на опит за подобна организация на симпозиума с дистанционна 

форма на участие може да се даде много висока оценка на тазгодишното издания на 
това традиционно и значимо за Съюза събитие. Публикуван е видео архив с 
презентациите на интернет страницата на Симпозиума. 

 
Всички представени доклади от симпозиумите в електронен формат със 

съответния ISSN номер.  
 
Специална благодарност следва да се отправи към чл.кор. проф. д-р инж. Георги 

Милев – Председател на организационния комитет и към инж. Иванка Колева, секретар 
на СГЗБ, която този път се наложи сама да се справи отлично с организационните 
дейности. 

 
Тази традиционна проява на СГЗБ продължава да има своето съществено място 

и значение за геодезията и свързаните с нея области.  
 
Необходимо е да се отбележи финансова подкрепа за подготовката и 

провеждането на всеки от симпозиумите, която се оказва от фирмите ИОЕС, ЕСРИ 
БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА ГЕОИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ, СОЛИТЕХ, ЕВРОСЕНС, 
ГЕО ПЛЮС, ГЕОПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ, ГЕОЗОН ГЕОМАТИКС (Швейцария), 
ГЕОЗОНА, ГЕОКАД 93 и др. 

 
8. Фотоконкурс 2020 
 
XXX-ият Международен симпозиум „Съвременни технологии в образованието и 

професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области” се съпътстваше с 
една творческа изява на колегите геодезисти-любители на фотографията.  

 
Фотографският конкурс събра рекордните 34 участника с 93 фотографии, като 

повечето от тях бяха на високо професионално ниво и доказаха, колко чувствителен и  
изразителен фотограф е геодезистът. Логично - фотографията е изкуство на 
наблюдението, а в коя друга професия, то е овладяно почти до съвършенство, като 
става дума и за умението да намираме нещо важно, специално и интересно на най-
обикновените места. Светът през обектива за геодезиста е толкова многообразен – 
запечатва макро сюжети, но стига и до безкрая на хоризонта, той е цветен, но и 
чернобял, изключително красив, но и много суров, а най-важното е, че винаги в него е 
видим отпечатъкът на любимата професия. Авторите са се възползвали и от двете най-
интересни възможности във фотографията, успели са да направят новите неща да ни 
се струват близки, а познатите места и дейности да изглеждат обновени и неизпитани.  
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Журито в състав: доц. д-р инж. Борислав Александров, доц. д-р инж.  Аспарух 
Камбуров, инж. Ваня Колева, д-р инж. Надежда Ярловска и инж. Иво Александров, бе 
особено затруднено да посочи само три печеливши кадъра и по тази причина бяха 
излъчени и две поощрителни награди. Почти единодушно, бяха избрани фаворитите.  

 
На всички геодезисти и приятели на геодезията бе предоставена възможността 

да гласуват за своята любима снимка, чрез интернет платформа. За победителите бяха 
осигурени парични награди от основният спонсор на фотоконкурса: фирма 
«Кадастрална кантора» ЕООД, с управител инж. Мария Димиева. Поощрителните 
материални награди бяха осигурени от СГЗБ. 

 
Изказваме благодарност на участниците в журито, специална благодарност за 

председателя – д-р инж. Надежда Ярловска за творческата й вдъхновеност, а също на 
инж Иво Александров за съдействието за техническото улеснение  на работата на 
журито! 

 
Благодарност и на д-р инж. Иван Калчев за осигуряване и поддържане на 

съвременна, модерна система на гласуване по интернет. 
 

9. Конкурс за есе, разказ, стихотворение или друга словестна 

творба. 
Отчитайки опита ни от предишния конкурс за есе и проявения интерес към него, 

ръководството на Съюза подкрепи младежката инициатива за провеждане на такъв 
конкурс и през 2020г. Идеята бе подета с ентусиазъм от директорите в училищата и 
преподавателите по геодезия, но началото на учебната година поднесе неприятни 
изненади с пандемичните ограничения.  

 
Малкото изпратени творби лишиха участниците от състезателното начало, но 

авторите ще бъдат поощрени с годишен абонамент на списание ГКЗ, където са 
публикувани. Те носят своята стойност, помагат ни да разберем и оценим младите хора, 
да се подготвим да ги посрещнем в редиците ни.  

 
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. 

V. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ 
 
Съюзът продължава да членува в международните организации - FIG, ISPRS и на 

европейската организация - CLGE. Тези организации заедно с редица други 
международни организации са постоянни съорганизатори на международните 
симпозиуми у нас. Необходимо е обаче да се потърсят възможности за организиране на 
общи събития с органите и комисиите на международните организации, с което би могло 
да се привлекат повече участници от чужбина. 

 
Поддържат се също двустранни контакти с геодезическите съюзи на редица 

страни като продължава традицията за обмен на съюзните издания с 15 чуждестранни 
организации. 
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Традиционно най-активно е участието на Съюза в дейността на FIG. Подържат се 
интензивни контакти и кореспонденция с Постоянния офис на FIG в Дания. Редовно 
получаваме ежемесечните бюлетини на FIG, някои в превод са публикувани в ГКЗ и на 
Интернет страницата на Съюза. Обявени са национални представители в 10-те комисии 
на FIG, но за съжаление трябва да се отбележи, че дейността на някои от тях има нужда 
от активиране.  

 
Контактите на Съюза с ISPRS през изминалия период също бяха интензивни. 

Директни добри контакти се подържат с ръководството на ISPRS. На тази база е и 
поддръжката от ISPRS на международните симпозиуми провеждани у нас. Получава се 
редовно информация и списанието на ISPRS. 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). 

 
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. 

 
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 2018, 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. 

 
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 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. 
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На 22 и 23.03.2019г. в хотел Рамада, София се проведе Генерална асамблея на 
CLGE. България за втори път е домакин на събитие на CLGE след 2012г. когато в Албена 
беше проведено общо събрание за обединение на тогавашните две европейски 
геодезически организации. Така нашата страна се нарежда след Германия, Франция и 
Испания, които са организирали ГА на CLGE по три пъти. 

 
На  специална церемония на 23.03.2019 г. в присъствието на всички колеги 

делегати на ГА на CLGE и под надзора на Морис Барбиери – Президент на CLGE, 
представителите на България, Албания и Македония подписаха Кодекс за 
професионалните квалификации на европейският геодезист в кадастъра. Съюзът 
популяризира в България европейските инициативи, а именно VIII Студентски конкурс 
на CLGE за 2019г. Българският участник инж. Маринели Данчева спечели първа 
награда, а инж. Йоана Царовска има поощрителна награда. Наградите са връчени на 
специална церемония на 18 септември в Щутгарт, Германия по време на световното 
събитие INTERGEO. 

 
През 2020 година, предвид всеобщата пандемична обстановка, представители на 

СГЗБ не са участвали в организирани събития на международните организации. Трябва 
да се търсят 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. 

 
Обобщено може да се даде скромна оценка на международната дейност на 

съюза. Необходимо е нейното активизиране, разширяване и разнообразяване. 

VI. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СГЗБ 
 
 Издателската дейност на Съюза включва издаването на доклади от 
международните и национални прояви, проведени у нас, подготовката и отпечатването 
на съюзното списание „Геодезия, картография, земеустройство", както и книгоиздаване.  
  

Сборникът с докладите от международния симпозиум се подготвя от дванадесет 
години основно в цифров вид на компактдиск. Издаваното за целта CD има ISSN от 
националната библиотека. От 2019 година съюзното списание и компактдискът с 
докладите от Международния симпозиум са включени в Националния референтен 
списък на редактираните научни издания към МОН. 
 

Издаването на списанието на Съюза „Геодезия, картография, земеустройство" 
през отчетния период продължи сравнително редовно благодарение на усилената 
работа на главния редактор чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев, членовете на 
редакционната колегия и колеги. В подготовката участваше бившият ни сътрудник инж. 
Кристина Гълъбова, в колектива е поканена да участва по-активно и г-жа Стоянка 
Комарова. Понастоящем много успешно се справя с предпечатната подготовка инж. 
Бисера Иванова. В изпълнение на решението на УС да се потърси възможност за 
включване в ръководството на редакционната колегия на заместник главен редактор бе 
привлечена проф. Керанка Василева. Надяваме се, че с тези попълнения и с прякото 
участие и на други колеги от редакционната колегия подготовката на списанието ще 
продължи да се изпълнява все така успешно и занапред. 

 
За съжаление, не се разреши проблемът 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, 
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което през неговата над 60 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. Мила Атанасова от 
НИГГГ-БАН, през 2019г. Секретаря на Съюза инж. Иванка Колева подготви проект за 
кандидатстване пред Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и 
науката, който беше подкрепен от ръководството на СГЗБ и главния редактор на 
списанието ГКЗ чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев. Благодарност дължим на доц. д-р 
инж. Венета Коцева, която съдейства в процедурата по кандидатстване да подготвим и 
публикуваме етични норми за публикуване в съюзното списание. Проектът за съжаление 
не беше приет от Фонда, но тази инициатива следва да се продължи и завърши с успех 
през следващите години. 

 
Списанието се публикува в електронен вид и да е достъпно on-line на интернет 

страницата на Съюза. Тази реализация на издаването на списанието беше потвърдена 
от решението на УС за включване в членския внос на достъп до електронното издание. 
През 2017 г.  електронното издание на списанието ГКЗ получи ISSN номер 2535-0927. С 
тази форма за разпространение на съюзното списание се премина към нови 
възможности за оцеляване на традицията на СГЗБ, която в близко бъдеще вероятно ще 
се окаже и единствената възможна. 

 
Към издателската дейност на Съюза вече традиционно трябва да причислим 

поддържането на  интернет страница http://geodesy-union.org/, в която се представя 
информация за дейността, програмата от събития и ежегодните международни 
симпозиуми. Бяха предприети действия за техническото й усъвършенстване и по-
професионално оформление, като поддръжката на сайта беше продължена от 
Картографско студио ДАВГЕО – дългогодишен спонсор и деятел на СГЗБ. Необходимо 
е да се отбележи, че предложението от предходен УС на СГЗБ подготовката и 
актуализирането на материали за сайта да се поеме от редакционна колегия, все още 
не е реализирана. Към момента Председателят се опитва да съвместява и тази дейност, 
което определено не е достатъчно да се поддържа динамичното и  своевременно 
списване на съдържанието на интернет страницата, за да се използват максимално 
възможностите на тази медия за отразяване и рекламиране на активната дейност на 
Съюза. Сайта се използва за публикуване на важни за организацията и цялата ни 
колегия доклади, становища, новини, мнения и дискусии. 

 
Продължава да се използва активно популяризирането и отразяването на 

съюзните прояви чрез профила на нашата организация във Facebook, като приносът за 
това е на нашия вече нещатен сътрудник Кристина Гълъбова и на д-р инж. Иван Калчев. 

 
Продължена бе работата по създаване и поддържане на нова интернет страница 

специално за организацията на Международния симпозиум. От 2017г. се създава 
двуезична версия на интернет сайтове за всеки симпозиум, чрез което се даде 
възможност и на заинтересованите колеги от чужбина да 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.  

 
През ноември 2016г. СГЗБ издаде книгата „Проектиране и приложение на 

устройствените и на генералните планове“. През ноември 2017г. бе издадена нова 
електронна книга с автори Чл.кор.проф.д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво 
Милев книга със заглавие „Основи, системи и технологии в инженерната геодезия“ от 
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трилогията по проекта „Приложна геодезия“ на авторите. Съюза изказва специални 
благодарности на авторите за това, че избраха именно СГЗБ за издател на тези книги, 
които имат особено важно значение за геодезическата наука и практика. Необходимо е 
да се отбележи, че тази инициатива не е свързана с финансов ангажимент на Съюза, но 
издига реномето на нашата организация като един от значимите стожери и носители на 
ценностите в геодезическата наука. 

 
През 2021г. бяха реализирани необходимите действия към интернет страниците 

на Съюза и на международния симпозиум да се добавят възможности за он-лайн 
заплащане на събирани такси за членски внос, абонамент за съюзното списание и 
участие в международния симпозиум и други събития, организирани от Съюза. С 
предоставяне на тези съвременни условия за електронни разплащания се осигурява на 
желаещите да участват в събитията и дейността на организацията по-лесен начин за 
заплащане на дължими такси към Съюза. 

 
В заключение на направения обзор и анализ при така съществуващата 

обстановка може да се даде положителна оценка на издателската дейност на 
Съюза. 

VII. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, 
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ, ЧАСТНИ 
ФИРМИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6.1. Състояние на сътрудничеството на СГЗБ с държавни институци 
 
Позволяваме си да представим цялата информация от предишните отчети, защото 

считаме за полезно да си припомним подробно развитието и на държавната политика в 
нашата професионална област.  

 
След като в началото на ноември 2016г. инж. Светослав Наков беше „временно“ 

отстранен от длъжността Изпълнителен директор на АГКК от Министъра на МРРБ в 
кабинета Борисов-2, поста стоя вакантен в продължение на около един месец и 
Агенцията практически се управляваше от главния секретар, дошъл в Агенцията от 
поста на съветник на Министъра на МРРБ. В средата на декември 2016г. поста бе зает 
временно от инж. Михаил Киров, командирован от СГКК – Ловеч от 13.12.2016г. до 
11.02.2017г. На 16.02.2017г. служебния министър на МРРБ разпореди временно 
ръководството на АГКК да се поеме от инж. Силвия Коева, а само четири дни по-късно 
за нов изпълнителен директор на АГКК беше назначена инж. Мима Чалева.  

След влизане в длъжност на новото правителство Борисов-3 в кабинета на 
Министъра на МРРБ на 15.05.2017г. беше назначен като зам. министър Павел Тенев – 
инженер геодезист. Два дни след това той подаде оставка и тя мигновено беше приета 
от министър-председателя. На 01.06.2017г. инж. Валентин Йовев беше назначен за 
ресорен зам. министър на МРРБ, а малко след това от 16.06.2017г. инж. Михаил Киров 
отново встъпи в длъжност Изпълнителен директор на АГКК. Междувременно рокадите 
не спряха, тъй като в края на юни инж. Светослав Наков се появи като съветник в 
кабинета на Министъра на МРРБ (от където дойде в АГКК тогавашния главен секретар), 
а главния секретар на Агенцията бе отстранен в края на август и длъжността бе заета 
от друг юрист! 
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Така за период от около 8 месеца МРРБ се води от трима министри, в областта 
на геодезията имахме четирима ресорни зам.министри, АГКК се ръководи от петима 
изпълнителни директори.  

 
След като години наред нямаше геодезисти на ръководни позиции в МРРБ, 

изведнъж колегията ни получи шанс с назначаването на Председателя на КИГ за 
ресорен зам. министър, а бивш изпълнителен директор на АГКК стана съветник на 
Министъра на МРРБ. Това породи надежди и очаквания за по-добро бъдеще на бранша. 

 
Ръководството на МРРБ от служебния кабинет прояви небивал интерес в 

областта на кадастъра, като по негово време се проведоха цели три срещи на министъра 
и зам.министъра с геодезическата колегия – активност, която не се бе случвала от много 
време, а и не се случва и след това. Първата среща бе организирана по писмени 
предложения на СГЗБ и КИГ до служебния Министър на МРРБ. Професионалистите, 
назначени на административните постове в служебното правителство, веднага 
намериха общите теми, бързо формулираха и проблемите пред нашия бранш (колкото 
и да бе нелицеприятно да ги чуем лично от зам.министър) – мерки за повишаване на 
качеството на кадастралните карти и геодезически продукти. Контактите с инж. Мима 
Чалева в качеството й на Изпълнителен директор на АГКК бяха много активни и 
ползотворни от взаимен интерес за администрацията и Съюза. Бяха проведени няколко 
срещи между ръководствата на Агенцията и СГЗБ с цел запознаване с утвърдената 
програма за научно-технически мероприятия на СГЗБ за 2017г. и съгласуване на 
дейността за съвместно организиране на общи събития. Инж. Чалева взе пряко участие 
в редица събития, организирани от СГЗБ и насърчаваше служителите на АГКК и СГКК 
да присъстват активно в друга част от мероприятията.  

 
Служебното ръководство на МРРБ и АГКК прие някои от предложенията за 

изменение в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и 
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 
г.). Най-съществените предложения на СГЗБ за изменения касаеха важни аспекти от 
практиката, като отмяната на скритата забрана за използване на RTK измервания при 
определяне на координати на точки от РГО и регламентиране на форсмажорни 
обстоятелства, при които изпълнителите на геодезически дейности се освобождават от 
отговорност за неспазване на срокове. Редица други съществени наши предложения 
останаха извън последните промени. В резултат СГЗБ представихме за обсъждане 
Проект на Наредба за изменение и допълнение, който и до ден днешен е с неизвестна 
съдба. 

 
В контраст с активния диалог по време на служебното правителство между 

администрацията и професионалните геодезически организации ситуацията се промени 
коренно при встъпване на новото редовно правителство. Седмица след назначаването 
на инж. Йовев за зам. министър на МРРБ в министъра насрочи среща с 
неправителствените организации за 07.06.2017г. Един ден преди това, със съобщение 
по електронна поща, срещата беше отменена „във връзка с промени в програмата на 
министъра“, като се очакваше допълнителна дата да бъде определена през седмицата 
12-16 юни. На 21.06.2017г. три от професионалните геодезически организации (КИИП, 
КИГ и СГЗБ) депозирахме писмо до Министъра на МРРБ по повод извършените кадрови 
промени в АГКК и напомнихме очакването ни за провеждане на обявената среща. Така 
и останахме в очакване за среща с ръководството на МРРБ!  

 
По предложение на СГЗБ инж. Михаил Киров организира среща с браншовите 

организации в седмицата на неговото повторно назначаване на поста изпълнителен 
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директор на АГКК. Той декларира заявка за сътрудничество и диалог, даде и доста 
обещания за конкретни краткосрочни мерки, както и за продължаване на предприети 
дългосрочни инициативи. Нито едно от обещанията и декларациите в последствие не се 
изпълниха! Диалогът в този формат свърши още след първата среща. За първи път 
ресорния зам. министър в МРРБ и директора на АГКК се показаха пред колегията по 
време на организираната от АГФ геодезическа среща през месец октомври – 4 месеца 
след заявената инициатива от Министъра на МРРБ и след подканите от страна на 
останалите 3 браншови организации.  

 
Последвалата липса на инициативност и желание за участие на ръководството на 

АГКК в мероприятията организирани от СГЗБ могат да се оценят като възстановяване 
на замразяването в отношенията на двете организации, което се наблюдаваше в един 
предходен период, за който мислехме, че е приключен и забравен. Все пак трябва да се 
отбележи, че въпреки нежеланието за лично участие на Изпълнителния директор на 
АГКК в мероприятията на СГЗБ в тях участваха други представители на АГКК и СГКК. 

 
Още при втората среща на геодезическата колегия с ръководството на МРРБ от 

служебния кабинет и инж. Чалева в ролята й на изпълнителен директор на 23.03.2017г. 
бе представена инициативата (явно подготвена от предходното ръководство на 
Агенцията) за организиране на работна група за разработване на проект на дългосрочна 
програма за устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, картографията 
и кадастъра. Тогава тази задача беше обявена като приоритетна за ръководството на 
АГКК и МРРБ, като на 29.03.2017г. бе издадена заповед за формиране на работната 
група.  

 
В състава на групата бяха включени 18 експерта (9 от АГКК, 4 от 

неправителствените организации, 3 от академичните среди, 1 от ВГС и 1 от Гранична 
полиция). Бяха определени датата 12.04.2017г. за първо заседание и срок за 
изпълнение на задачата до 01.06.2017г. Това развитие напълно съответства и на 
дългогодишните инициативи на СГЗБ в посока на създаване на визия и стратегия за 
развитието на бранша, както и на решенията на проведения през февруари 2016 Първи 
геодезически събор.  

 
След като по предложение на СГЗБ лично изпълнителния директор даде съгласие 

да оглави дейността, бяха формирани три подгрупи по основните теми „Кадастър и 
геоинформационни системи“, „Геодезия и картография“ и „Наука и образование“. 
Работната група стартира доста усилено и ентусиазирано дейността си в една делова и 
конструктивна обстановка, като заседания и срещи бяха провеждани почти през 
седмица. Събрани бяха много материали за преглед и анализ, организира се електронна 
платформа за обмяна на документите в подгрупите, постъпиха реални предложения за 
обсъждане, формулирани бяха редица конкретни текстове.  

 
От страна на Съюза в състава на работната група участват Председателя, както 

и проф. дин инж. Андрей Андреев от ШУ. По предложение на СГЗБ в работната група 
бяха поканени като експерти инж. Цветен Боев, д-р инж. Кирил Стоянов, проф. д-р инж. 
Илинка Иванова, проф. д-р инж. Момчил Минчев. 

 
Една от първите заповеди на инж. Михаил Киров (който беше в състава на 

работната група) след встъпването му в длъжност в АГКК през юни 2017г. беше да 
издаде нова заповед за промяна на ръководството и състава на работната група. За 
съжаление изпълнителния директор без да се консултира с работната група дебаркира 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СГЗБ ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ 2017 – АПРИЛ 2021 Г. 

31/38 

 

от отговорността да участва пряко в съставянето на най-важния и стратегически 
документ, касаещ АГКК и геодезическия бранш.  

 
Естествено тази промяна рестартира цялата дейност - от страна на новото 

ръководство на работната група беше подложено на ревизия всичко, свършено до 
тогава. Разбираемо това подейства разединяващо и демотивиращо на участниците, 
положили известни усилия до тогава да съставят предложения за текстове. Така 8 
месеца след поставеното начало и „де факто“ два старта на дейността на работната 
група тя не е постигнала целта, продължи своята работа доста спорадично и 
неорганизирано, но най-вече безидейно и без ясна посока и визия. 

 
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.  

 
Редно е да отбележим, че настоящото ръководство на АГКК в лицето на инж. 

Виолета Коритарова и главния секретар инж. Весела Тодорова 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.  

 
За съжаление трябва да се отчете, че след първоначалния импулс за 

възстановяване на диалога между администрацията и НПО в областта на геодезията, 
картографията и кадастъра взаимоотношенията значително намалиха своя интензитет 
и ползотворност. Представители на СГЗБ бяха поканени да представят становища и 
участват в обсъждания по подготвяни нормативни документи, като значителна част от 
конкретните ни предложения не бяха взети предвид в окончателните текстове на 
утвърдените документи. Още през февруари 2019г. беше изпратено писмо съвместно 
от ръководителите на СГЗБ, КИГ, АГФ и КИИП до АГКК с искане за организиране на 
среща за обсъждане на актуални въпроси, която до момента не се е провела!  

 
Съюзът постоянно информира ръководството на АГКК и търси контакти за 

съвместно провеждане на планираните събития. В периода 2017-2020 година АГКК 
направи абонамент за съюзното списание за всички Служби, като по този начин 
подкрепи финансово отпечатването на списанието в много критични моменти. 
Ръководството на АГКК подпомогна (включително и финансово) организирането и взе 
пряко участие в провеждането на Тържественото отбелязване на Глобалния ден на 
геодезиста на 21.03.2019г. 
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През 2020г. бяха проведени две срещи с ръководството на СГЗБ, на които се 
обсъждаха общи инициативи и намерения за сътрудничество. Ръководството на АГКК 
подпомогна (включително и финансово) организирането и взе пряко участие с доклад в 
провеждането на XXX Юбилеен международен симпозиум.  

 
За съжаление трябва да се отчете, че през 2020г. практически не са провеждани 

срещи и обсъждания между администрацията и НПО в областта на геодезията, 
картографията и кадастъра, което може би се дължи на пандемичната обстановка.  

 
Това състояние ни дава повод да оценим отношенията между СГЗБ, АГКК и 

МРРБ като близко до желаното добро ниво, което се надяваме да се промени в 
най-скоро време в полза на професионалната ни общност и обществения интерес. 

 
Продължава положителното развитие в отношенията на СГЗБ с ВГС към 

Министерство на отбраната. Трябва да се каже, че това е естествено продължение на 
дългогодишните задълбочени и ползотворни отношения между двете институции. Може 
да се отбележи продължаващото ангажирано отношение на представителите на ВГС 
към научно-техническите дейности на Съюза. Техни представители взеха участие в 
докладите и дискусиите на проведените регионални срещи и Международния симпозиум 
като ръководители на сесии и автори. Благодарение на ръководството на ВГС беше 
осигурена приятната атмосфера на залите в Дома на армията за провеждане на 
съпътстващия коктейл. От 2021 година ВГС е наш корпоративен член.  

 
6.2. 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. От 2021 година инж. Иванка Колева е избрана за член на 
комисията по материалната база на ФНТС. 

 
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. Поддържаме стабилни и ползотворни 
отношения с ръководство му – декана проф. инж. Елена Пенева и зам.декана доц. инж. 
Иван Кунчев, който бе предложен и утвърден за член на УС на Съюза. Благодарност 
дължим за подкрепата и пряката ангажираност в дейностите на Съюза на проф. д-р инж. 
Пламен Малджански, проф. д-р инж. Борислав Маринов, проф. дтн. инж. Станислав 
Василев, доц. д-р инж. Кристина Микренска, доц. д-р инж. Нели Здравчева от Катедра 
„Фотограметрия и дистанционни методи“, доц. д-р инж. Борислав Александров, д-р инж. 
Надежда Ярловска и др. Специално трябва да отбележим активната роля за 
осъществяване на тясното сътрудничество с УАСГ и на доц. д-р инж. Тодор Костадинов, 
който участва и в управлението на Съюза като Зам. председател. 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. 

 
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, проф. д-р 
инж. Бойко Рангелов, проф. д-р инж. Станислав Топалов,  проф. д-р инж. Момчил Минчев 
и свежото младежко присъствие на  д-р инж. Веселина Господинова и д-р инж. Таня 
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Славова. Потвърждава се виждането, че трябва да привлечем още колеги от МГУ за по-
дейно участие в обществения живот на Съюза. 

 
В отчетния период продължи активното сътрудничество на СГЗБ с Лесо-

техническия университет, въз основа на подкрепата, съдействието и прякото участие в 
дейността на Съюза и организираните научно-технически мероприятия на доц. д-р инж. 
Венета Коцева, проф. д-р инж. Юлин Тепелиев, доц. д-р инж. Мария Асенова, доц. д-р 
инж. Радка Колева, д-р инж. Гинчо Костов. 

 
Преподаватели от Шуменския университет и Благоевградския университет също 

традиционно са активни с участието си в управленските структури и в събитията на 
СГЗБ. Проф. дин инж. Андрей Андреев, проф. д-р инж. Илинка Иванова винаги се 
отзовават при подготовка и обсъждане на спешни задачи на СГЗБ. Доц. Димитър Петров, 
доц, Бойко Колев, 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 доц. д-р инж. Деница 
Борисова и доц. д-р инж. Мила Атанасова – Златарева, доц. д-р инж. Христо Николов и 
др. Има огромен потенциал в развитие на бъдещи връзки с колегите от БАН и той трябва 
да се развива. Със задоволство трябва да отбележим, че със съдействието на чл.- кор. 
проф. д-р инж.  Георги Милев, тази година се създадоха условия за перспектива в 
отношенията с Института по океанология на БАН, където в лицето на д-р инж. Богдан 
Проданов имаме един сериозен и обещаващ сътрудник. 

 
Младежката дейност винаги е била приоритетна за нашата организация. Тази 

година беше направена сериозна стъпка за възобновяване на съвместната работа с 
професионалните гимназии със специалност „Геодезия“. Имаме специалната подкрепа 
и съдействие от г-жа Петя Иванова, координатор в министерството на образованието и 
науката, която ни съдейства за връзка с всички 11 такива гимназии в страната. Беше 
разговаряно по отделно с всеки директор. Получихме категорично одобрение и подкрепа 
за направените стъпки. Изготвено беше следното предложение за сътрудничество 
между професионалните гимназии по строителство с изучаване на геодезия (ПГ) и 
Съюза на геодезистите и земеустроителите в България: 

1. Относно печатното издание на СГЗБ - списание „Геодезия, картография, 
земеустройство“ : 

- СГЗБ ще изпраща по един брой до училищата, за да бъдат информирани за 
дейността на СГЗБ и за новостите в науката и практиката по геодезия; 

- На страниците на списанието могат да намерят място материали за съответните 
училища, за добрия преподавателски опит, за изявени преподаватели, ученици и др.  

2. Участие в съюзната дейност – срещи, семинари, конференции, симпозиуми, 
конкурси и др. 

3. Съдействие от страна на СГЗБ за сътрудничество с геодезически фирми по 
места. 

4. Да се организират национални срещи на преподавателите по геодезия в 
професионалните училища, с поканени служители от МОН за обсъждане на проблеми и 
предложения. 

5. В дейността на младежката секция на СГЗБ да се включват ученици, които 
проявяват желание за обществена, научна и творческа дейност. 

6. Да се възстанови практиката на СГЗБ да награждава с грамота отлични ученици 
и да помества отличниците в съюзното издание. 

Предстои това споразумение да се утвърди. Като резултат от първите съвместни 
стъпки, поканихме директорите на професионалните гимназии, учителите и учениците 
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да вземат участие в симпозиума и имаме участници от учениците в организираните от 
Съюза конкурси. 

 
В периода март-юни 2021г. се реализираха общи действия от СГЗБ, 

Геодезическия факултет на УАСГ, Катедра „Маркшайдерство и геодезия“ в МГУ и 
Национална професионална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в КИИП за 
организиране и провеждане на курсове за поддържане и повишаване на 
квалификацията на правоспособни лица по кадастър в изпълнение на изискванията на 
чл. 20 (4) и (5) от ЗКИР. Предстои одобряване от АГКК на програма за обучение, 
предложена от четирите институции и стартиране на дейността от есента на 2021г. От 
страна на СГЗБ в дейността активно участват председателя и членовете на ИБ проф. д-
р инж. Илинка Иванова и инж. Цветен Боев. Подготвена е интернет страница за 
информация за условията за провеждане на курсовете и регистрация на желаещите да 
участват правоспособни лица по кадастър. Новоназначения сътрудник в СГЗБ също ще 
бъде ангажиран с организирането и логистиката за провеждането на курсовете за 
обучение. Чрез поемането на този дългосрочен ангажимент, регламентиран в ЗКИР, се 
разширява активната дейност на СГЗБ като научно-техническа организация на 
геодезистите, като се очакват и финансови постъпления, които да се използват за 
реализиране на целите и задачите на Съюза. 
 

6.3. Сътрудничество с частни фирми 
 
Сред частните фирми, които подпомагат под една или друга форма дейността на 

СГЗБ през отчетния период трябва да се отбележат следните: 
           ГЕОКАД-93, МЕТРИСИС, СОЛИТЕХ, ГЕОХАЙД, ГЕО ИВАНОВ, ИОЕС, ГЕО 
ПЛЮС, РЕСАК, КАРТОГРАФСКО СТУДИО ДАВГЕО, ГЕОМЕРА, ГИС СОФИЯ, 
ГЕОКОНСУЛТ, ГЕОНИК-ЗЕМЕМЕРНО БЮРО, ГЕОВАРА, ГЕО ЗОНА, 1YOCTO,  
ЕВРОСЕНС  и др. 
   

На всички ръководители на тези фирми изказваме благодарност за оказаното 
съдействие и надежда, че ще продължат своето благородно дело. Надяваме се и в 
бъдеще  да откликнат на призива ни за по-дейно участие в съюзния живот. 
 
               6.4. Сътрудничество с други професионални организации 

 
Всяка година ръководството на СГЗБ изпраща писма да институциите, 

организациите и фирмите с  информация за приетия план за научно-техническите 
дейността през годината и отправя покани за сътрудничество. 

 
Продължава доброто сътрудничество със секцията по "Геодезия" към Камарата 

на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Реализирани са добри контакти 
и активно сътрудничество, като предишният председателя на националната секция инж. 
Николай Главинчев участва активно в много от мероприятията на Съюза. 
Председателите на Националната и на Софийската регионална колегия на Секцията по 
Геодезия и приложна геодезия в Камарата и на Съюза са в тесен контакт и обменят 
мнения и становища по актуални въпроси. СГЗБ излезе с официално становище по 
повод на нападките на Секция „Транспортно строителство“ към ръководството на 
Секция „ГПГ“ в КИИП, като подкрепи усилията на геодезическата секция за защита на 
професионалните ни интереси. Подкрепа и съдействие, макар и не в документална 
форма, беше осъществена и по повод на нападките от страна на Камара на архитектите 
в България, като Председателите на Секция Геодезия и на СГЗБ осъществяваха много 
близка и активна комуникация за формиране на обща позиция при създалата се 
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кризисна ситуация. Връзката се заздравява и от факта, че и в двете организации 
заместник председател е д-ц. д-р инж. Тодор Костадинов, което спомага за лесната 
комуникация и сътрудничество. Специално бихме искали да благодарим на софийската 
колегия от секция „Геодезия и приложна геодезия“ на КИИП с ръководител гл.ас. инж. 
Иван Деянов за готовността на финансовата подкрепа на съюзни мероприятия. 

 
Трябва да се отбележи, че в отчетния период не се осъществиха никакви опити за 

консолидация и формиране на общи мнения и предложения от името на геодезическите 
организации по актуални въпроси от интерес на цялата ни професионална общност. В 
това направление все още надделяват по-скоро тесните интереси на всяка една от 
организациите пред търсенето на общи позиции. Факт в тази посока е, че предложението 
на СГЗБ за провеждане на национално съвещание през месец април 2019г. съвместно 
с всички геодезически неправителствени организации и АГКК, разгледано на 
единствената среща за годината, провела се през януари 2019г., беше неглижирано 
впоследствие и не се стигна до реализиране на инициативата. 

 
Не може да се каже, че съществува диалог с  ръководствата на КИГ и АГФ в 

лицето на председателите им. По време на провелите се обсъждания на предложени 
текстове за подзаконови нормативни документи колегите от КИГ продължиха да търсят 
възможности да решат основните си вътрешно организационни проблеми, като отново 
предлагаха предимно текстове в посока придаване на тежест на камарата в процеса на 
предоставяне на правоспособност по кадастър и геодезия. Тези предложения не се 
съгласуват предварително с никого в професионалната ни общност и бяха отхвърлени 
обосновано от юридическия екип на АГКК. 

 
През 2019 годината от ръководството на АГФ получихме на два пъти покани за 

участие в събития, които обаче съвпадаха по време с официални мероприятия на СГЗБ, 
обявени още в плана за дейността за 2019г., с който в началото на годината беше 
запознат Председателя на УС на АГФ. Това обстоятелство дава представа до каква 
степен колегите от АГФ омаловажават възможностите за общи инициативи и събития. 

 
През 2020г. не се проведе нито една среща или общо мероприятие с други 

професионални организации, което основно вероятно се дължи на пандемичната 
обстановка в страната. Все пак трябва да се отчете, че колегите ни от КИИП, КИГ и АГФ 
отговориха положително на писмената ни покана за съорганизиране на XXX 
Международен симпозиум, макар и формално, като след това практически не взеха 
участие както в организирането и популяризирането на събитието, така и в самото му 
провеждане. Организационно недоразумение ни попречи да се възползваме от 
одобрената финансова подкрепа за симпозиума от страна на КИИП, за която 
възможност отново поднасяме своите благодарности към тази сродна организация. 

 
Продължава да липсват официални контакти с Българска Картографска 

Асоциация (БКА), въпреки че представители на тяхното ръководство се включват в 
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 2018 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 
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ЕСРИ България. Подновена беше поканата към Съюза за асоциирано членство от 
страна на председателя на ГИС Алианс инж. Ал. Лазаров. 

 
Всички държавни, научни, образователни и професионални геодезически 

организации се обединихме в подкрепата на една идея – да се преименува ул. „Мусала“ 
в гр. София на името на признатият ни учен акад. Владимир Христов. Процедурата беше 
инициирана от СГЗБ, но до момента продължава да е в административно производство 
в Столична община. 

 
 

VIII. 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 ФНТС, индивидуален и корпоративен членски 

внос, от спонсори от страната и други по-незначителни източници. Бюджетът 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, CLGE и ISPRS за 

последните две години все още не е платан. Проблемът с покриването на членския внос 
за участие в европейската организация CLGE за минали години беше приключен 
успешно през 2020 година. 

 
Финансовата дейност, при съществуващите затруднения и относително големите 

разходи за Съюза, които се налага да бъдат направени, може да се оцени като 
незадоволителна, на фона на факта, че набирането на средства става все по-трудно. 

 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА СГЗБ 
за периода 2015-2020 години 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Средно Общо 

Приходи 14285.76 19776.68 15630 22502.92 13814.08 16510.86 17086.72 102520.3 
Членски 
внос и 
абонамент 

1301 1300 1600 4710 1100 4460 2411.83 14471.00 

Разходи 18108.58 26324.38 21830 27775.81 18169.26 15873.56 21346.93 128081.59 

Баланс -3822.82 -6547.7 -6200 -5272.89 -4355.18 637.3 -4260.215 -25561.29 
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Както се вижда от сравненията за последните 6 години 2020г. е 

изключително критична за финансовото състояние на организацията, независимо 
че за първи път баланса е положителен поради ограничената дейност. 
Продължаващата трайна тенденция за увеличаване на отрицателния баланс вече 
няма как да продължи да се покрива с приходи от отминали периоди. Очевидна е 
крайната необходимост от намиране на нови форми за финансиране на Съюза и 
явно трябва всички да работим повече заедно за да намерим изход от ситуацията, 
като отчитаме реалностите и съзнавайки, че явно не е достатъчно да черпим сили 
от здравите ни корени, уповавайки се на примера на предците ни и вярвайки в 
смисъла на целите, които сме си поставили и в идеите, които ни обединяват.  

 
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, каквито възможности се откриват след 
реализираните промени в Устава на сдружението през 2019 година. 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. Необходими са нови и допълнителни усилия, по подобие на 
предстоящото организиране на курсове за повишаване на квалификацията, за да 
оцелее организацията ни и в бъдеще, като призоваваме за активност всички 
членове и симпатизанти да работят за укрепване на нашия Съюз на геодезистите 
и земеустроителите в България така, че да отбележим подобаващо 60 –
годишнината на списание „Геодезия, картография, земеустройство“, а през 2022г. 
да посрещнем достойно 100-годишен юбилей от организираното научно-
техническо геодезическо движение в България! 
 

 IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 Обобщавайки дейността на СГЗБ през изтеклия период от април 2017г. до април 
2021г. може да се приеме обща 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 
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като организацията обединител на усилията на цялата геодезическа професионална 
общност в България, като двигател и форум за изявите й.  
 
 
гр. София     Председател на УС на СГЗБ: 
12.06.2021 г.         /д-р инж. Иван Калчев/ 

 
 
 
Специална благодарност дължим на почетния председател на Съюза чл.-кор. 

проф. д-р инж. Георги Милев и почетния член проф. дтн инж. Георги Вълев за 
продължаващото им активно и полезно участие при обсъждането и вземането на 
решенията за дейността на СГЗБ. 


